Nyheder

Viby lokalhistoriske
Forening
Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170
8260 Viby J.

Siden sidst --

NR. 1 FEBRUAR 2015

Returneres ved varig adresseændring

har foreningen afholdt bogudlevering
på Viby Folkebibliotek, hvor mange af
vore medlemmer mødte op for at hente
Vibybogen 2014 og jubilæumsbogen
Kongevej. Der mødte mange medlemmer op den aften og sparede foreningen
for mange portoudgifter.

Udover bogudlevering var der foredrag
med valgeksperten professor Jørgen
Elklit om folketingsvalg før 1915 i Viby og
andre steder. Valgene var ikke hemmelige, og det gav sig udslag i ”mærkelige”
stemmeafgivninger. Det var et interessant og inspirerende foredrag.
Efter bogudleveringsdagen kunne
medlemmerne hente bøgerne på lokalarkivet i åbningstiden de to følgende
mandage. Her kom vi også af med en
del. Siden kørte bestyrelsesmedlemmer
og en del frivillige ud med bøgerne og
”snød” således Postvæsnet for betragtelige portoindtægter eller sparede foreningen herfor. Tak til alle vore frivillige
omdelere for et stort stykke arbejde.

Poul Ankersen
Vi har nu travet Viby rundt på
byvandringer et par gange
hvert år i foreningens mere end
25 årige levetid. Nogle steder
har vi været flere gange.
Vi hører gerne medlemmernes
forslag til nye byvandringer.
Arrangementet på Viby Skole
i år træder i stedet for forårets
byvandring.
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Foreningens postadresse:
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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: Kurt Boch Andersen Tlf. 86 11 98 13
Arkivets hjemmeside:
www.vibylokalhistorie.dk

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes mandag den 9. marts 2014 kl. 19.30 i salen under
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 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 2016.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
Af bestyrelsen er Tove Glud Rasmussen, Jytte Kristensen og Leif Nielsen på valg, Tove Glud Rasmussen modtager efter 25 år som aktiv ikke genvalg.
Jytte Kristensen og Leif Nielsen modtager genvalg.		
Desuden er suppleant Svend Lund og Kurt Boch Andersen på valg.
8. Valg af revisor.
Lilian Enemærke 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 fortæller vi
om hjemmesiderne:
vibylokalhistorie.dk og Arkiv.dk
-og ikke mindst om hvad der kan findes på disse.

Læs inde bladet om:

Ny arkivleder, næste “byvandring”, hvervekampagne
og kontingentopkrævning - der nu kan tilmeldes PBS !

Hvervekampagne
Lokalhistorien indtager
Viby Centret

Forårets ”byvandring” foregår på
Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 19.00

Viby Skole

Vi mødes på lærerværelset, hvor tidligere lærer ved Viby Skole Erik Stenholt fortæller
om skolens historie. Herefter vil skoleleder Kalle Kristensen vise rundt på skolen.
Rigtig mange af vore medlemmer har
gået på Viby Skole og vil nok gerne se,
hvordan den ser ud i dag.
Generelt for alle medlemmer vil det

blive interessant at høre om skolen og
se, hvordan Vibys ældste skole tackler
den nye heldagsskole med lektielæsning
som en del af skoledagen.

Kontingentnyt 2015
Der er intet indbetalingskort med Nyhederne denne gang.
Dette skyldes, som du måske allerede har erfaret, at foreningen nu er blevet
oprettet i Nets (BS betalingsservice), så de nye indbetalingskort til kontingentindbetalingen, kr. 140,- bliver fremsendt direkte fra betalingsservice.
Kontingentet kan nu, efter flere medlemmers ønske, tilmeldes betalingsservice.
Dette kan ske ved indbetaling i banken eller via netbank.
Kontingentet kan også som tidligere indbetales kontant på Arkivet under Viby Bibliotek, mandagene den 16. og den 23. februar 14.30 – 15.30, men her kan man
ikke tilmelde til betalingsservice.
Uanset, hvilken form der vælges, så husk medlemsnummer.

Kassereren

Vi slår en bod op i Viby Centret fredag
d. 20. og lørdag d. 21. februar. Herfra vil
Viby lokalhistoriske Forening forsøge at
rekruttere nye medlemmer og samtidig
sælge ud af ældre Vibybøger til favorable
udsalgspriser.
Ved samme lejlighed vil Viby lokalhistoriske Arkiv indsamle billeder og herunder
også tilbyde, at scanne borgernes billeder/
fotoalbum på stedet. Det er vort håb at
rigtig mange vil lægge vejen forbi og lade
deres foto af relevante Vibymotiver indgå i
vores samling.
Vi er meget interesseret i billeder af, veje,
bymiljøer, bygninger, aktiviteter i byen,
bygningskvarterer under opførelse og alt
hvad der har relation med Viby. Sidder
billederne i fotoalbum kan vi fint scanne
eller fotografere derfra uden at vi behøver
at afmontere billederne.

2015
16. og 23. februar 14.30 – 15.30
Kontingentindbetaling på Arkivet.
20. og 21. februar
Hvervekampagne i Viby Centret
9. Marts 2015 kl. 19,30
Generalforsamling, Viby Bibliotek - Salen

Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 19.00.
“Byvandring” på Viby skole...

Nfra
yt Lokal
Arkivet

Ny Arkivleder
Forud for vort årlige arkivmøde for alle de
frivillige medarbejdere på Viby lokalhistoriske
Arkiv havde Klavs Klercke Rasmussen tilkendegivet, at han gerne ville stoppe som arkivleder.
På arkivmødet lørdag den 24. januar blev der
peget på mig som hans afløser.
Jeg hedder Kurt Boch Andersen og jeg er 63
år. Jeg er opvokset i Odder, men jeg har siden
1959 regelmæssigt været i Viby hos min faster
og onkel, som boede på Lykkesholms Allé.
Jeg har boet på Stampesvej siden 1995, og jeg
var indtil 2013 lærer på Hasselager Skole.
De seneste år har jeg læst sidefag i historie på
Aarhus Universitet.
Jeg ser det som min hovedopgave at
videreføre de gode traditioner, som har
præget arkivet i Viby. Det er selvfølgekig ikke
let at skulle løfte arven efter en så erfaren og
vidende person som Klavs, men jeg har godt
mod på arbejdet og vil være medvirkende
til at opretholde et godt og frugtbart samarbejde på arkivet og med den lokalhistoriske
forening.

Kurt Boch Andersen

