Hjemmesiden

Vi er nu godt igang med at etablere vores nye hjemmeside:

www.vibylokalhistorie.dk

Vi håber på flere hænder og efterlyser derfor interesserede
medlemmer, som har lyst til at deltage i arbejdet. Der kræves
ikke store PC- mæssige erfaringer, og en del af arbejdet kan
foregå hjemme. Kontakt Leif Nielsen tlf. 86285684, hvis du
synes det lyder interessant. Vi underviser dig i det fornødne.
Klik ind allerede nu på ovenstående adresse og følg arbejdet.

Kontingent 2014
Med dette nummer af Nyheder følger et
lille brev vedr. kontingentindbetaling.
Foreningen har netop skiftet bank, så
vær venligst opmærksom på kontonummeret, hvis der ligger ”noget automatisk”
i Netbanken.
Mandagene, den 17. febr. og 24. febr.
kl.14.30 – 15.30 er der åbent for kontant
indbetaling på Arkivet under Viby Bibliotek. ( kvittering udleveres her)
Medbring meget gerne brevet ved indbetalingerne.
Husk medlemsnummer!!

Kassereren

2014
6. Marts
Generalforsamling, Lokalcenter Viby kl. 19,30
Foredrag: Viby i 1800-tallet

Siden sidst --

Lokalhistorisk forening havde den 18.
november 2013 bogudleveringsaften og
i forbindelse hermed holdt museumsinspektør Allan Leth Frandsen foredrag om
"Den Moderne By i Den Gamle By”. Der var
mødt 111 medlemmer op, og de fulgte alle
interesseret med i museumsinspektørens
spændende foredrag. Der blev udleveret
145 eksemplarer af Vibybogen den aften.
I Arkivets åbningstid blev der de følgende
to mandage afhentet 73 eksemplarer,
medens bestyrelsesmedlemmer og andre
delte 161 stk. ud, således at der kun blev 78
eksemplarer til forsendelse med posten. Tak
til alle, som sparede foreningen for mange
portoudgifter - hvert eksemplar koster ca.
20,- kr. i porto.
Poul Ankersen
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Generalforsamling

Generalforsamling afholdes torsdag den 6. marts 2014 kl. 19.30 i Lokalcenter Viby,
Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Kommende virksomhed.
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2015.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
Af bestyrelsen er Poul Ankersen og Ejvind Hansen på valg, - begge modtager genvalg.
Desuden er suppleant Jette Abild Jensen på valg, - modtager ikke genvalg.
8. Valg af revisor.
Steen Juul er på valg og modtager genvalg.
9. Orientering om årets gang i Viby lokalhistoriske Arkiv samt fremlæggelse af
planlagte aktiviteter.
10. Eventuelt.
Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6,
skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen:

Sæt allerede nu

Tlf. 86 29 07 14
Tlf. 86 14 43 11
Tlf. 86 14 35 44
Tlf. 86 14 85 07
Tlf. 86 28 56 84
Tlf. 86 24 01 70
Tlf. 86 27 46 30

Foreningens postadresse:
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

7. April
Reception/Jubilæum
Viby lokalhistoriske Forening fylder 25 år.
Salen under Viby Bibliotek

Viby lokalhistoriske Arkiv på Viby Bibliotek har åbent mandag
kl. 15.30-17.30. Indgang gennem døren i gavlen ud mod Viby Elværk.
Tlf. 89 40 95 65
e-mail: vibylok@gmail.com
Leder: Klavs Klercke Rasmussen,
Tlf. 86 14 43 11

27. September
Sensommermarked, Rosenvangskolen

Arkivets hjemmeside:
www.vibylokalhistorie.dk

mobil: 40201366

Viby i 1800-tallet



i kalenderen ud for:
7. april 15,30-18,00

Som optakt til Kulturby 2017 afholder Aarhus 1800-tals festival
i perioden 7.-16. marts med mange lokalhistoriske oplevelser,
Tove Glud Rasmussen tyvstarter dagen før og fortæller om den
lokale udvikling i et århundrede, hvor vores by bød på temmelig store forandringer.
... se nærmere på næste side ...

... se nærmere på næste side ...

Viby i 1800-tallet
Gæster hos Pastor Steenberg 1864

Århundredet var nok det første, hvor Viby
var ude for rigtig mange forandringer.
Dels geografisk, hvor Viby i århundreder
havde strakt sig ind til den nuværende
banegård i Aarhus, men i 1899 kun kom til
at gå ind til Marselis Boulevard.
Dels udviklingsmæssigt. I år 1800 hørte
hele Viby til godset Marselisborg som

Træskohandel

Beskedent husmandssted

fæstegods. Det ændredes totalt allerede
i det første årti, hvor de fleste af fæstebønderne købte deres gårde til selveje,
mens en mindre del af dem og alle
husmænd fortsat var fæstere indtil midten
af 1800-tallet. De næste årtier herefter
opstod der flere gårde, og gårde blev
fra det centrale Viby flyttt ud på marken.

Skovlundgård bygget i starten af 1800-tallet

Også husmændene flyttede ud, og de
begyndte at oprette gartnerier, hvor bl.a.
Viby Gymnasium ligger i dag.
Men også på andre punkter forandrede
Viby sig. Der kom højskole, som dog også
nåede at blive nedlagt, inden århundredet
var omme.
Der kom en jernbanelinje, som skar igen-

nem mange af Vibys marker.
Og sidst i århundredet flyttede håndværkere ind på den senere Kongevej. Desuden
foretoges den første udstykning til villaer til
sognerådets rædsel i 1896.
Alt det og meget mere vil der blive fortalt
om med visning af billeder efter generalforsamlingen.

Viby Højskole 1870
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