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 Nyheder
Poul Ankersen

Læs mere på næste side ...

Når Rosenvangskolen igen i år afholder sensommermarked lørdag den 26. september  
kl. 10-17, vil Viby lokalhistoriske Arkiv som i alle de andre år lave en udstilling i skolens medi-
atek, som er den nyere bygning midt i skolegården. Der vil være plancheudstillinger om graf-
fiti, besættelsen, Viby kirke, fodboldkamp Viby IF-KB i 1954, Rosenvang-kvarteret og butikkerne 
i det gamle Kongsvang. Desuden vil der være en lille biograf, hvor vi viser nogle af vores film.
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Sensommermarked
26. september

Viby-ugen
”Klippe-
        damerne” 14-20. september
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Henning Rytter berretede levende om 
sin tid på St. Ravnsbjerg.

                                       (alle foto: Thomas Borch)

har Viby Lokalhistoriske forening afholdt en 
byvandring i Alderslyst og St. Ravnsbjerg-
kvarteret, som billederne ovenfor viser. Turen 
startede ved Ravnsbjergkollegiet, og Hen-
ning Rytter fortalte om de gamle gårde Store 
og Lille Ravnsbjerg, og om hvordan livet 
formede sig der for en menneskealder siden. 
Vi hørte om de gamle butikker i områ-

det og besøgte Aarhus Privatskole, hvor 
skolelederen viste rundt. Aarhus Privatskole 
ligger i Karl Krøyers tidligere bygninger.  
Fra Krøyers kontor i sydgavlen var der en 
pragtfuld udsigt ind over Aarhus. Kontoret 
var ikke blevet til skolelederkontor, en tanke, 
som havde fristet skolelederen, men til lær-
erværelse. 
Vi sluttede turen i arkivleder Kurt Borch 

Andersens have, hvor gadestøvet blev skyllet 
væk med en øl eller sodavand."

Poul Ankersen

Glimt fra byvandringen 13. august
2015

Ravnsbjergkollegiet

Viby Privatskole Viby Privatskole



 
14-20. september   Viby-ugen       
Viby fællesråd arrangerer 

26. september kl. 10-17   
Sensommermarked – Udstilling 
Rosenvangskolen, Mediecentret

14. november  kl. 10-16 
Udstilling Arkivernes Dag – udstilling 
og billedcafé i Viby Bibliotek – Salen

24. november  kl. 19,30 
Foredrag og bogudlevering – Viby Bib-
liotek – Salen.  
Bogudlevering fra kl. 19,00

2015 

VIBY-UGEN
Mandag den 14. september til søndag den 20. september.
Viby Fællesråd som både Foreningen og Lokalarkivet er medlemmer af arrangerer i Uge 38 

”Viby Ugen 2015” med 28 arrangementer på programmet. På programmet er 2 lokalhistoriske 
arrangementer:

1. ”Viby – fra hedensk kultplads til forstad”
Foredrag ved arkivleder Kurt Boch Andersen, som heri vil gennemgå hele Vibys fortid og 
udvikling fra vikingerne ved åen, landbrugssamfund og senere industri til nu, hvor handel og 
undervisning er de fremherskende erhverv mellem parcelhuse og etageejendomme. 
Der bliver også mulighed for at se det nyrenoverede gymnasium.
Mandag d. 14. september kl. 15.00 - 16.30: Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45.

2. Byvandring på Eskelundområdet
En skøn travetur søndag morgen i et naturområde, der for de fleste er ukendt, selvom mange 
bruger Brabrandstien og Genbrugsstationen. Vi skal ind mod Langenæs og Ringgadebroen, 
så vi får et overblik over hele rangerområdet, Trebroerne, der fører Brabrandstien over åen og 
under jernbanen, vi skal høre om de gårde, der lå, hvor der senere var losseplads og nu gen-
brugsstation, samt trave i det store grønne område ned mod åen, hvor der er udsigt til Åby. 
Søndag d. 20. september kl. 10 til ca. 12. Mødested: Pendlerpladsen ved Genbrugsstation Eskelund.

Af andre arrangementer kan nævnes:
Dans, idræt, foredrag, debat og udstillinger med kunst, og boligbyggeri (Alboa og Aarhus 
Omegn (Rosenhøj)). Vinsmagning, besøg på hotel Zleep, Viby løb, koncert, besøg hos kunst-
nere, gode råd om kost og bagagerumsmarked. Lørdag aften er der Grillfest for hele familien 
på Viby Stadion. 
Onsdag aften  gentager vi successen fra 1991 med Gudstjeneste i Viby Centret kl. 19.30.  

Alle 3 sogne medvirker til denne fælles aftengudstjeneste. 

Alle herlighederne er beskrevet i Viby Ugens program, som kan ses i Lokalavisen og via vores 
hjemmeside, samt på Fællesrådets hjemmeside: www.vibyfællesråd.dk
Nogle enkelte kræver tilmelding og enkelte koster gebyr. Hvor det ikke er anført, er der fri adgang. 

På arkivet har vi en aktivitet, som de fær-
reste medlemmer nok kender til. Tove og 
Svend klipper de sider af Stiftstidende og 
Jyllandsposten ud, hvor der er stof om 
Viby-området. Gudrun og Jytte klipper 
artiklerne til, limer dem på et stykke papir 
og sætter dem i en plastlomme. Herefter 
systematiseres artiklerne efter emner f.eks. 
skoler, institutioner, forretninger, foreninger 
og meget andet. Vi har efterhånden rigtig 
mange mapper med artikler om Viby-for-
hold gennem de sidste mange år. Medlem-
mer og andre interesserede kan henvende 
sig på arkivet og kan se de avisartikler, man 
er interesseret i, og man kan også få en kopi 
med hjem. Vi vil på ”Arkivernes dag” lørdag 
den 14. november lægge nogle af disse 
mapper frem, så I kan se noget af det vi har.

         
Kurt Boch Andersen

”Klippedamerne”

Nyt     Lokal
fra arkivet

Gudrun igang med dagens “post”.


