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Returneres ved varig adresseændring

har Viby lokalhistoriske Forening afholdt
generalforsamling den 7. marts 2016 kl.
19.00 på Viby Folkebibliotek. Tilstede var 54
af foreningens medlemmer.
Vores tidligere formand Ole Linå Jørgensen
blev valgt som dirigent og styrede derefter
forsamlingen på fast og myndig vis.
Bestyrelsens beretning for det forløbne
år blev fremlagt af undertegnede. Omtalt
blev byvandringerne i 2015, Vibyugen,
sensommermarkedet på Rosenvangskolen,
bogudlevering i november måned med efterfølgende debat mellem byrådsmedlem
Camilla Fabricius og formanden for Viby
Fællesråd Lars Nikolajsen om Vibys fremtid.
Foreningens regnskab blev godkendt, og
en kontingentforhøjelse på kr. 20,- til i alt kr.
160,- i 2017 godkendtes ligeledes.
Undertegnede blev genvalgt som formand og Niels Skov Nielsen nyvalgtes

som bestyrelsesmedlem i stedet for Ejvind
Hansen, der havde valgt at træde tilbage.
Som ny revisor valgtes Kirsten Hviid.
Efter generalforsamlingen fortalte arkivleder Kurt Boch Andersen om Marselisborg
Gods og Viby.
På bestyrelsesmøde den 8. april konstituerede bestyrelsen sig med Jytte Kristensen
som kasserer, Leif Nielsen som næstformand og undertegnede som formand.

Sponsorstrøm
Foreningen er blevet tilmeldt AURA sponsorstrøm, hvorved man støtter foreningen
med 2 ører pr. forbrugt kilowattime strøm
uden omkostninger i øvrigt for medlemmet
eller kunden hos AURA. Se nærmere herom
på foreningens hjemmeside.
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Byvandring Tirsdag den 24. maj kl. 18.30

Enghavekvarteret

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:
fotos: Thomas Borch

Arkivets hjemmeside:
www.vibylokalhistorie.dk

Tlf. 26 22 98 13

Vi mødes på parkeringspladsen på hjørnet af Chr.X vej og Holme Møllevej ved de røde blokke
-læs mere inde i bladet

Nfra
yt Lokal
Arkivet
foto: Kurt Boch Andersen

Byvandring i kvarteret omkring Enghavevej
tirsdag den 24. maj kl 18.30. Vi mødes på
parkeringspladsen på hjørnet af Chr.X vej og
Holme Møllevej ved de røde blokke.
Områdets navn fra gammel tid er Terp (eller
Viby Terp), og en terp var en udflytterlandsby
fra slutningen af vikingetiden. De større gårde
lå fra gammel tid i Nordby og Viby, mens Terp

husede mindre ejendomme. Den moderne
udvikling har gjort kål på de fleste større
gårde i Viby, men i Terp er der stadigvæk ældre
bindingsværkshuse. Dem vil vi fortælle om.
På modsat side af Enghavevej ligger et ældre
industrikvarter, som for tiden er ved at ændre
karakter fuldstændigt. Industrien er næsten
forsvundet, og boliger og service rykker ind.

Ud over selve arkivlokalet i bibliotekets
hovedbygning disponerer vi også over
et kælderrum i bagbygningen samt den
tidligere detention i samme kælder, som
består af to celler – og ja, der er stadig
tremmer for vinduerne. Efter at have henstået som roderum i lang tid, har vi nu fået
ryddet den ene celle og sat hylder op, som
kan aflaste de propfulde hylder på selve
arkivet.

foto: Kurt Boch Andersen

Nye arkivalier

I sommer hentede vi en del eksemplarer af
”Viby Ugeavis” på loftet af det tidligere Viby
Bogtrykkeri på Lykkesholms Alle. Det er aviser
fra 1950 ´erne til begyndelsen af 1970 ´erne.
Vi har gennemgået alle aviser og klippet artikler
om lokale forhold ud, og disse artikler indgår i
vores artikelsamling, som opbevares på arkivet.
På grund af lov om ophavsret må disse artikler
ikke offentliggøres elektronisk, men man kan
komme ned på arkivet og se materialet igennem. En stor del af dette arbejde er foretaget af
vores nye frivillige, Per Kristensen.
Her ses et eksempel fra materialet.

fotos: Thomas Borch

Tålmodighed er en dyd

Det kongelige danske Postvæsen driller os lidt.! De påstår, at det er umuligt for dem at
udbringe dette lille medlemsblad uden at skulle påsætte en kæmpe label på bagsiden.
Det er både vi og nogle af vore medlemmer rigtig kede af. På generalforsamlingen blev emnet taget op, og flere af vore medlemmer kunne berette, at de godt forsigtigt kunne lempe
mærkaten af ved at løsne den ene ende og herefter “rulle” etiketten af.
Vi beklager naturligvis ulejligheden, men håber på forståelse.

Kontingentindbetaling
Da der stadig er medlemmer, der mangler
at indbetale kontingent for 2016, erindrer
jeg herved om beløbet kr. 140,- til ind-

betaling/overførsel til Jutlander Bank.
Reg. nr. 8140 konto nr. 06611038265
Husk medlemsnummer.
Kassereren

2016

24. maj 2016 kl. 18,30
Byvandring i Enghavekvarteret
9. august 2016 kl. 18,30
Byvandring i Gl. Kongsvang

