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Viby IF og samarbejdspartnerne
Viby Idrætsforening samarbejder med en lang VIby genbrUg
række foreninger og organisationer i og omkring (tidligere Kirkens genViby. Her er nogle af dem:
brug) er en forening af
ca. 50 frivillige, som sammen med Danmission
driver genbrugsforretningen i Sønder- gade 17.
Butikkens overskud udgør normalt lidt over 50% af
omsætningen, som de to seneste år har ligget på ca.
850.000 kr. Danmission får 2/3 heraf til sit arbejde
med nødhjælp o.a. i Afrika, Mellemøsten og Asien.
VIby cItyForenIng
Den sidste tredjedel af overskuddet fordeler foreniner handels- og erhvervsforening i Viby, hvis formål gen selv til lokale og nationale formål. Hidtil er de lobl.a. er samarbejde i Viby og at styrke, udvikle og kale midler især gået til ungdomsarbejde, fx til
synliggøre Viby Sjælland og at varetage erhvervs- idrætsforeninger og spejdere, mens en mindre del er
livets interesser udadtil.
givet til støtte for arbejde blandt ældre medborgere.
Viby Cityforening står bag Høstfesten sidste lørdag Fra 2014 vil der også blive givet støtte til én eller ﬂere
i august, Juletræstændingen sidste søndag i no- organisationer uden for lokalområdet.
vember og som noget nyt i 2015 også Peder Syv- Uanset om du giver, køber varer eller arbejder hos os,
arrangement første fredag i februar og Vibymesse er du med til at støtte gode formål.
i marts, der skal præsentere alt det Viby kan.
Alle arrangementer med Viby IF som stærk sam- ForenIngen For
arbejdspartner.
Idræt og kUltUr I VIby
Det er også Viby Cityforening, der søger for ﬂag på Foreningen for Idræt og Kultur i Viby har til formål at
ﬂagstængerne og lys i juletræerne.
støtte idræts- og kulturmæssige aktiviteter i Viby via
Desuden står Viby Cityforening bag hjemmesiden midler som skaffes af lokale frivillige kræfter. Vi
www.4130-viby.dk, der præsenterer alt det der sker mener der er brug for at styrke aktiviteterne i Viby og
i Viby Sjælland. Hjemmesiden overrasker selv folk, i foreningens korte levetid har vi allerede givet støtte
der har boet i Viby og omegn i årevis.
til vores byfester, spejderne, kulturhuset og musiklivet
i Viby, samt idræts- og kulturarrangementer arrangelIons ramsø
ret af Viby IF. Kan vi hjælpe jer, gør vi det gerne.
er en del af Lions
Hvert år ansøger vi Roskilde Festival om at være med
International. På
og de sidste to år har vi arbejdet i en pantbod på feverdensplan er
stivalpladsen. Har du løst til at være aktiv medlem i
der 1.3 millioner
foreningen så er du velkommen.
medlemmer. De 21 af løverne ﬁnder du her i lokal Du kan kontakte os for mere information på mail:
området. Hvordan tjener vi penge idag?
info.viby@gmail.com
Vi er på Roskilde Festival, hvor vores arbejdsområde er på RoskildeStation.
I nærområdet ser du løverne til Høstfesten i Viby,
hvor vi står med vores tombolatelt. Omkring 1. november begynder vi med at sælge vores populære
"
Lions juleskrab, hvor du får chancen for at vinde de
!
gevinster, som vores erhvervsdrivende i lokalområdet har valgt at sponsere.
"
1. søndag i advent, er vi også med i vores telt på
butikstorvet, når juletræet i Viby tændes.
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