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 Nyheder
har Viby lokalhistoriske Forening afholdt 

en velbesøgt generalforsamling på Viby 
Bibliotek. Ca. 70 medlemmer deltog. Be-
retning og regnskab blev godkendt med 
enstemmighed. Der blev orienteret om 
kommende virksomhed i foreningen og 
kontingentet blev fastsat til kr. 140,-.

Tove Glud Rasmussen havde inden 
generalforsamlingen meddelt, at hun 
ønskede at stoppe i bestyrelsen efter 
mere end 25 år som bestyrelsesmedlem, 
herunder både på formands- og næstfor-
mandsposten. Der var genvalg til Jytte 
Kristensen og Leif Nielsen, mens Annie 
Borchmann nyvalgtes til bestyrelsen. På 
suppleantpladserne blev Svend genvalgt 
for 2 år, mens vores fotograf Thomas 
Borch blev valgt som suppleant for 1 år. 
Kurt Boch Andersen - tidligere suppleant 
- har overtaget hvervet som arkivleder 
efter Klavs Klercke Rasmussen, og stillede 
derfor ikke op.

Under eventuelt rettede jeg på besty-
relsens vegne en varm tak til Tove for 
hendes store arbejde for og engagement 
i Viby lokalhistoriske Forening

På det efterfølgende bestyrelsesmøde 
konstituerede bestyrelsen sig med un-
dertegnede som formand, Ejvind Hansen 
som næstformand og Jytte Kristensen 
som kasserer.

Da jeg ikke deltog i by- eller skolevand-
ringen på Viby Skole, har Kurt efterføl-
gende lavet en omtale af turen.

Poul Ankersen

Byvandring Torsdag den 13. august kl. 18.30  
Alderslyst  Bernstorffsvej - St. Ravnsbjerg  
Vi mødes på Ravnsbjerg-kollegiets parkeringsplads på Risdalsvej. 

Læs mere på næste side ...Alderslyst  ca. 1948, endnu ingen Grønnegaard  og Viby Stadion endnu i anlægsfasen

Store Ravnsbjerg ca.  1948 

Ravnsbjerg bakkerne

udsigt mod Aarhus 1939Karl Krøyer 1964

Tove Glud Rasmussen takker af og modtager fortjent 
hyldest efter mere end 25 års tro tjeneste i bestyrelsen 

for Viby lokalhistoriske Forening.



Efter at have hørt lidt om Lokalcenter 
Rosenvang, som blev bygget som Pleje-
hjemmet Rosenvang i 1974, og genboen 
Fredenskirken, som blev indviet i 1960, vil 
vi spadsere ad Rosenvangs Alle, Vilhelm 
Becks Vej, Kastanievej, H.C. Ørsteds Vej, 
Edisonsvej til det tidligere butikstorv ved 
Vilhelm Becks Vej.  
Undervejs vil vi bl.a. høre om Rosenvang-

skolen, Vibys ældste villakvarter ”Rosen-
vænget”, det lille butikscentrum ved 
krydset H.C. Ørsteds Vej/Rosenvangs Alle, 
Edisonsvejs besynderlige vejføring og 
slutte af med lidt historie om det tidligere 
butikstorv ved Vilhelm Becks Vej.
Turen ledes af Tove Glud Rasmussen, som flyt-
tede til H.C. Ørsteds Vej i 1962 og nu har boet i 
Rosenvænget i 45 år. 

NYHEDEftermiddagsbyvandring

Tirsdag den 14. april holdt 
Viby lokalhistoriske Forening 
den første byvandring i år. 
For ca. 60 fremmødte fortalte 
tidligere lærer på Viby Skole, 
Erik Stenholt, levende om 
Viby Skoles udvikling. 
Den grå skole lå på parke-

ringspladsen foran kirken. 
Den hvide Skole i patricier-

villa-stil blev opført i 1906, og 
med den stigende befolk-
ning på det tidspunkt blev 
den røde skole opført få år 

senere, men måtte senere 
udvides flere gange. Under 
besættelsen var Rosenvang-
skolen beslaglagt af tyskerne, 
og eleverne fra Viby Skole 
og Rosenvangskolen måtte 
deles om Viby Skole. Som tak 
for genhusningen forærede 
Rosenvangskolen to relieffer 
til Viby Skole, som hænger i 
den røde skole. Efter krigen 
opførtes Vestergårdsskolen 
og der var planer om en 
skole både ved Vidtskue og 

Ravnsbjerg, inden skolepla-
nerne blev realiseret i form af 
Søndervangskolen.
Efter foredraget viste 

skoleleder Kalle Kristensen 
rundt på den nyrenoverede 
Viby Skole.  
Specielt interessant var det 

nye Mediatek, som med 
arkitektonisk nænsomhed er 
opført i forbindelse med den 
fredede røde skole.

Kurt Boch Andersen

Vi besøgte 
Viby Skole

Torsdag den 13. august kl. 18.30 afholder Viby lokalhistoriske Forening byvandring i 
kvarteret Alderslyst og området omkring Bernstorffsvej og St. Ravnsbjerg.  Vi hører om 
livet på St. Ravnsbjerg i gamle dage, vi ser på tidligere butikker i kvarteret, vi hører om 
margarineudslippet i 1968, vi hører om, hvor tyskernes mandskabsbarak fra Grundtvigs-
vej blev flyttet hen efter krigen og meget mere. Vi har lagt denne august-byvandring lidt 
tidligere på måneden end sidste år, så vi kan blive færdige, inden det bliver mørkt. 

Vi mødes på Ravnsbjerg-kollegiets parkeringsplads på Risdalsvej.

Fortsat fra forsiden ...

Erik Stenholt fortalte om Viby Skoles udvikling.

Byvandring i Rosenvang 
       tirsdag, den 16. juni kl. 15.00
  Mødested på p-pladsen ved Lokalcenter Rosenvang, Rosenvangs Alle 76.

Rosenvang butikscentrum ca. 1960 

Butikstorvet ved Vilhelm Becks 
Vej / Kaj Munks Vej  nov.1958

Kolonihaver hvor Lokalcenter Rosenvang nu ligger. 
Billedet må være fra begyndelsen af 1960’erne.

Når man køber margarine .....Vandforsyningen svigtede vinteren 1940

Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 15.00.

 
Byvandring Rosenvang 

2015 

Torsdag, den 13. august 2015 kl. 18.30.
 Byvandring Alderslyst, St. Ravnsbjerg

Rosenvangskolen nybygget 1928

Et af de to relieffer, Viby Skole fik af 
Rosenvangskolen efter krigen.


