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Foreningen afholdt tirsdag den 24. maj 

2016 en velbesøgt byvandring i Enghave-
kvarteret.
Ruten gik over Terp Skovvej til Sanovej, 

Kirkevej, Terpvej, Balagervej, Toftagervej, 
Enghavevej, Terpvej, Vinkelhøj, Enghavevej, 
Engtoften og Lillevej. Som sædvanlig var 
turen begunstiget af godt vejr. 
Området var tidligere landbrugsjord, som 

siden blev forvandlet til industrikvarter og 
som nu er under endnu en forvandling, 
nemlig til boligområde.

 Nyheder

Poul Ankersen

Byvandring Tirsdag den 9. august  kl. 18.30 

 Gammel Kongsvang

Vi mødes ved det 
lille butikscenter på 

Uffesvej 
(overfor Shell tanken)  
-læs mere inde i bladet

Kvindeegen 100 år.
Den 16. oktober er det 100 år siden at kvin-
deegen blev plantet ud for Viby Kirke. 

Der vil blive en markering af begivenheden. 
Menighedsrådet har opfordret Viby lokalhisto-
riske Forening til at være med til markeringen 
af 100 året. Og det har bestyrelsen naturligvis 
indvilget i. Nærmere information følger på 
vores hjemmeside vibylokalhistorie.dk og i 
Kirkebladet, når planerne har taget form.

Biblioteket fylder  
60 år den 30. august 
og den dag er der en lille udstilling om 
biblioteket i salen. Udstillingen er åben 
kl. 11-16.

foto: Klavs Klercke Rasmussen



Det sædvanlige sensommer-
marked på Rosenvangskolen 
finder sted lørdag den 24. sep-
tember, og traditionen tro laver 
Viby lokalhistoriske Forening en 
udstilling i mediateket (midt i 
skolegården). Dette arrangement 
er en del af Viby-ugen. Det bliver 
således annonceret i pressen, så vi 
håber på rigtig mange besøgende. 
Vi viser bl.a. billeder om Jyllands 
Allé, Vilhelm Becksvej, Grundtvigs-
vej, Viby Torv og Viby Bibliotek.

 
foto: Thomas Borch

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

30. august 2016  kl. 11-16  
Viby Bibliotek fylder 60 år, 
Udstilling i salen.

18. september 2016   kl. 13,00 
Byvandring Alboa og Viby kirkegård  
arr. : Viby Fællesråd

24. september 2016   kl. 10-17 
Sensommermarked         
Rosenvangskolen, -Mediateket 

16. oktober 2016    
Kvindeegen 100 år.

5. november 2016   kl. 10-16 
Arkivernes Dag, Bibiliotekssalen.

28. november 2016   kl. 19,30 
Foredrag og Bogudlevering

Viby-Ugen 2016
Byvandring Alboa & Viby kirkegård.
Søndag den 18. september kl. 13,00, afholder vi byvandring i 
samarbejde med Viby-ugen og Viby Bibliotek. Vi mødes inde på 
biblioteket, som fylder 60 år i år. Vi får en lille kop kaffe og hører 
om biblioteket. Herefter går vi ad Rørdamsvej, hvor vi hører om 
den ældste afdeling af Viby Andelsboligforening. Vi fortsætter 
ad Grundtvigsvej til præstegården, som der bliver fortalt om. 
Herefter slår vi et smut op forbi Bjørnbaks højskole og det tidli-
gere spædbørnshjem på Bjørnbaksvej, og byvandringen slutter 
på Viby kirkegård, hvor vi hører om et par berømte Viby-borgere.
Vi henviser til Fællesrådets hjemmeside:
http://vibyfællesråd.dk/ , hvor programmet kommer til at ligge. 

Tirsdag den 9. august holder vi byvandring i 
Gl. Kongsvang og omliggende område. 
Vi mødes kl. 18.30 ved det lille butikscenter 
på Uffesvej (over for Shell tanken). Vi går 
først om i Frodesgade, hvor vi blandt andet 
vil fortælle om Vibys måske mest berømte 
person, Lars Larsen-Ledet. Vi ser også på, 
hvilke butikker der lå langs Skanderborgvej 
tidligere. Vi krydser Skanderborgvej og går 
af Thyrasgade, Haraldsgade og Gormsgade. 
Undervejs bliver der fortalt om Planmøbler 

og denne fabriks endeligt, om de ældste 
huse på Haraldsgade og om et lydstudie og 
et forsamlingshus. Derefter går vi tilbage til 
udgangspunktet, hvor en person fra bo-
ligforeningen fortæller om afdelingen på 
Uffesvej, og der nydes en forfriskning. Turen 
er planlagt sådan, at også gangbesværede 
skulle kunne deltage. Til sidst går de, der er 
interesserede op på viadukten over jern-
banen, hvor der fortælles om jernbaner, veje, 
broer og bombning under besættelsen. 

Byvandring Gl. Kongsvang

Sensommer-
marked

Sensommermarked

Foredrag:    “De gamle gårde og huse i Vibys centrum” 
Lokalcenter Viby den 16. august kl. 13,30.    Tove Glud Rasmussen fortæller 

om de gamle gårde og huse i Viby.


