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Returneres ved varig adresseændring

Onsdag den 13. januar fortalte folk fra Viby
lokalhistoriske Forening om byvandringerne
2015 i salen under biblioteket, samt viste
billeder fra vandringerne. Første byvandring
sidste år var Viby Skole. Her fortalte tidligere
lærer på skolen Erik Stenholt om Viby Skoles
udvikling, og bagefter førte daværende
skoleleder Kalle Kristensen deltagerne gennem den nyeste del af Viby Skole.
Den næste byvandring var en tur gennem
Rosenvang. Tove startede med at fortælle om
Lokalcenter Rosenvang, hvorefter vi i Fredenskirken fik en fortælling om kirkens tilblivelse
og udvikling af pastor Per Thomsen. Herefter
gik turen til Rosenvangskolen, hvor Tove og
Jette fortalte. Vi sluttede byvandringen af med
en beretning om kvarteret Rosenvænget og
Jens Juuls hus på Edisonsvej 31.
Tredje byvandring startede ved Ravnsbjergkollegiet. Her fortalte Henning Rytter om sin
tid på St. Ravnsbjerg, inden vi gik videre til
Århus Privatskole, hvor skoleleder Anne Vibeke
Hilmer Lassen fortalte om skolens tilblivelse.
Henning Rytter og Børge Graversen fortalte
om dengang steder var en grusgrav, og Kurt
fortalte om Karl Krøyer, som havde ladet
bygningen opføre. Videre på turen hørte vi om

Lille Ravnsbjerg, inden turen endte med øl og
vand i Kurts have på Stampesvej.
Den sidste byvandring foregik i forbindelse
med ”Viby-ugen” ved Brabrandstien, hvor vi
hørte om brevdueforeningen, skiveskydningsselskabet og de tre broer. På den anden side
af broerne så vi de andelskøer, som er sat ud
for at afgræsse området. Til sidst gik vi bag om
genbrugsstationen ved Eskelund, hvor vi lokaliserede de olietanke, som DSB gravede ned i
tiden lige efter anden verdenskrig.
Der var i alt omkring 30 personer til mødet, og
det var færre, end vi havde håbet på. Det skyldes nok dels, at vi havde annonceret mødet i
”Nyheder” helt tilbage i november, dels at et
snevejr satte ind lige inden mødet. Vi vil lave
en lignende aften om byvandringerne i 2016,
men måske lægge det på et andet tidspunkt.
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Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viby Lokalhistoriske Forening
mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00 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 2017.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
Af bestyrelsen er Ejvind Hansen og Poul Ankersen på valg, Ejvind Hansen har meddelt, at han ikke modtager genvalg. Poul Ankersen modtager
genvalg. Desuden er suppleant Svend A. Lund og Thomas Borch på valg.
8. Valg af revisor.
Lilian Enemærke er på valg, men modtager ikke 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.

Marselisborg Gods & Viby

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
foto: Thomas Borch

Tlf. 26 22 98 13

Efter generalforsamlingen fortæller arkivleder Kurt Boch Andersen om:
Marselisborg Gods & Viby.
-læs mere inde i bladet

Marselisborg Gods & Viby

Sjælden gæst !
I begyndelsen af januar blev en stork set ved
Onsholtgårdsvej i Viby. Selv om sommeren er det
efterhånden usædvanligt med storke på disse
kanter, og om vinteren er det helt usædvanligt.
Denne stork er ringmærket i Gdansk-området i Polen, og er blevet set over Vestsverige og det sydlige
Norge, inden den besluttede sig for vinterkvarter
i Viby. Der er i hast sat en storkerede op til den, og
ornitologer mener, at fuglen godt kan overleve den
danske vinter, hvis den bliver fodret tilstrækkeligt.
Og det bliver den.
Om det blev en pige eller en dreng, er der fortsat
ingen sikker underretning om.!

Efter den ordinære generalforsamling vil jeg fortælle lidt om Marselisborg og Viby.
Godset hed oprindeligt Havreballegård, inden det i 1600-tallet blev overdraget til den
hollandske købmand Gabriel Marselis, som på flere måder fik afgørende indflydelse på
Danmarkshistorien. Godset havde stor betydning for Viby, da det indtil 1899 lå i Viby
Sogn, og bønderne i Viby var fæstere under dette gods.
Efter at godset var blevet købt af Århus Kommune fik navnet Marselisborg ny aktualitet i
form af den prinsebolig, som blev opført på godsets arealer.
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“Billedvandring”
i Rosenvang
10. marts Kl. 14.00 i Café Rosen, Rosenvangs Allé 76, 8260 Viby J.
Første del af kvarteret Rosenvang blev udstykket i 1901, og kvarteret var næsten fuldt
udbygget i 1950. Kvarteret er således både
udstykket og udbygget i den periode, som
Folkeuniversitetet i Aarhus har som indsatsområde her i 2016.
I den anledning inviteres til en billedvandring i kvarteret ovenstående dato.
Arrangementet er samtidig et forsøg på
en lokalhistorisk aktivitet på Lokalcenter

Rosenvang vedrørende det område, som
lokalcentret dækker.
Kaffe/te kan købes.
Tovholder er Tove Glud Rasmussen, tidligere
næstformand i Viby lokalhistoriske Forening.
Mød op, se billederne og giv udtryk for din
interesse. Interesserede, som er forhindret i
at komme den dag, kan kontakte Tove på
tlf. 86144311/23254911 eller
e-mail: toveglud@stofanet.dk.

Kontingent
2016
Kontingentindbetalingerne er nu tilmeldt Nets (BS Betalingsservice), så indbetalingskort
kommer direkte herfra. Hvis du selv har oprettet indbetalingen til betalingsservice, så vær lige
opmærksom på, at den er med på betalingsoversigten for februar måned.
Kontingentet kan også som tidligere indbetales kontant på Arkivet under Viby Bibliotek i
Arkivets åbningstid mandag kl.15.30 – 17.30 (medbring venligst indbetalingskortet).

Kassereren

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

2016

10. marts 2016 kl. 14,00
”Billedvandring” - Lokalcenter Rosenvang - Café Rosen
24. maj 2016 kl. 18,30
Byvandring i Enghavekvarteret

Rosenvangskolen og kvarteret Rosenvang 1957

