Nyheder

Viby lokalhistoriske
Forening
Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170
8260 Viby J.

NR. 4 NOVEMBER 2015

Arkivernes Dag

Returneres ved varig adresseændring

Viby Bibliotek - Salen

Camilla Fabricius

Lars Nikolajsen

Bogudlevering og debataften

-læs mere inde i bladet

25. november kl. 19,30 Viby Bibliotek - Salen

Hva´ nu Viby ?
Viby lokalhistoriske Forening
Efter bogudleveringen er det os en stor
glæde at kunne indbyde Viby lokalhistoriske Forenings medlemmer til foredrag/
debatmøde, hvor Camilla Fabricius og
Lars Nikolajsen vil komme med deres
oplæg til debat om Vibys fremtid.
Camilla er bosiddende i Viby og indvalgt
i Aarhus Byråd for Socialdemokratiet, og
Lars er formand for Viby Fællesråd. Vi ser
frem til et spændende oplæg og en god
debat.
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Foreningens postadresse:
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

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
mobil:

Arkivets hjemmeside:
www.vibylokalhistorie.dk

Tlf. 26 22 98 13

foto: Thomas Borch

Lørdag d. 14. november kl. 10-16

Vibybogen 2015
OBS: ÆNDRET DATO FOR BOGUDLEVERING
Vi har desværre været nødt til at ændre den allerede annoncerede udgivelsesdag til:

25. november -bogudlevering fra kl. 19,00

Vi håber, at der vil komme rigtig mange af vore medlemmer for at hente årbogen, da det
sparer foreningen for mange portoudgifter.
Hvis du er forhindret i at afhente din bog denne aften, kan du få dit eksemplar på Arkivet de
efterfølgende 2 mandage (30. november eller 7. december - udvidet åbningstid 15,00-17,30)
I forbindelse med bogudleveringen kl 19,30:

Foredrag/debatoplæg:

Fremtidens Viby

ved Camilla Fabricius og Lars Nikolajsen

se bagsiden ...

Nfra
yt Lokal
Arkivet

foto: Thomas Borch

Siden sidst -Byvandring Eskelunden
Fællessang Fredenskirken

Foredrag Viby Gymnasium
Bagagerumsmarked Viby Stadion

Arkivernes dag

Lørdag den 14. november kl. 10-16 er der åbent hus i salen under biblioteket, hvor vi afholder
Arkivernes Dag. Som sædvanligt er der masser af plancher om Vibys historie. I år har vi valgt at
vise billeder om Viby under besættelsen, Rosenvang og Vidtskue, Rosenhøjs renovering, Viby
Gymnasium, Vestre Kongevej, dinosaurer i Viby og FDBs fabrikker. Desuden viser vi plancher
med ældre avisartikler om Viby. Der bliver også masser af mapper både med billeder og
avisartikler, som man kan sidde og studere.
Vi skal også gøre opmærksom på, at fordi biblioteket er blevet lavet til åbent bibliotek, bliver
døren låst, når personalet på biblioteket går kl. 14. Kommer man efter dette tidspunkt, skal
man have sit lånerkort eller sygesikringskort samt pinkode til biblioteket med, hvis man ikke
vil stå og vente, til andre besøgende går ud.

NYHED
Byvandringsaften

Vi er blevet gjort opmærksom på, at en
del medlemmer ikke føler sig fysisk i stand
til at deltage i vores byvandringer. Vi vil
gerne gøre det sådan, at disse medlemmer
alligevel kan få en oplevelse, som ligner en
byvandring.
Derfor holder vi ”byvandringsaften”
onsdag den 13. januar kl. 19 i salen under
biblioteket. Vi vil her vise billeder fra alle
årets byvandringer og fortælle noget af
det, der er blevet fortalt på byvandringerne. Vi håber, at dette nye tiltag vil have
medlemmernes interesse.

Kurt Boch Andersen

2015

14. november kl. 10-16
Udstilling Arkivernes Dag – udstilling
og billedcafé i Viby Bibliotek – Salen
25. november kl. 19,30
Foredrag og bogudlevering – Viby Bibliotek – Salen.
Bogudlevering fra kl. 19,00

2016

13. januar 2016 kl. 19,00
Byvandringsaften - Viby Bibliotek – Salen
7. marts 2016 kl. 19,00
Generalforsamling - Viby Bibliotek – Salen

Vibyugen

foto: Thomas Borch

Viby lokalhistoriske Forening var med til at lave indslag til Viby-ugen, som blev afholdt i uge
38. Mandag den 14. september holdt arkivlederen et foredrag om Vibys udvikling på Viby
Gymnasium for cirka 50 tilhørere. Vi var også behjælpelige med ældre billeder af Rosenhøjområdet, som indgik i en udstilling om renoveringen af Rosenhøj. Denne udstilling blev vist
dels i salen under biblioteket, dels på Viby Gymnasium.
Endelig afholdt vi en naturvandring i området omkring Eskelund søndag den 20. september.

Sensommermarked

Traditionen tro havde vi en udstilling på Rosenvangskolen i forbindelse med skolens
sensommermarked. Vi registrerede 336 besøgende på udstillingen, og det var meget
tilfredsstillende. Henrik Brylle kom og lavede et indslag til TVÅrhus, som er blevet sendt. Har
man ikke set indslaget, vil der blive mulighed for at se det i vores biograf på ”Arkivernes Dag”
den 14. november.
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