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Siden sidst --

Returneres ved varig adresseændring

har vi af holdt en byvandring i Gl. Kongsvang,
som udgik fra Boligkontoret Aarhus’ afdeling på
Rosenvangs Allé og Uffesvej. Afdelingsformand og
organisationsbestyrelsesmedlem Henrik Autzen
fortalte om afdelingens tilblivelse og udvikling.
Videre beså vi afholdsformand Larsen Ledets hus
og et gammelt kollektiv, som nu var blevet til
”almindelig” beboelse. I Haraldsgade så vi det hus,
hvor Gnags havde boet og haft lydstudie.
I samarbejde med Viby Bibliotek har vi i regi af
Viby-ugen afholdt en byvandring, hvor vi fortalte
om Viby Andelsboligforenings (Alboa) første afdeling på Rørdamsvej/Grundtvigsvej. På Bjørnbaksvej
blev der fortalt om højskolen og børnehjemmet.
Til sidst fik vi på kirkegården fortalt om de mest
prominente personer der ligger begravet der.
Viby lokalhistoriske Arkiv har, traditionen tro, også
været repræsenteret på Sensommermarkedet på
Rosenvangskolen, her med 301 besøgende.
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16. oktober 2016
Kvindeegen 100 år.
5. november 2016 kl. 10-16
Arkivernes Dag, Bibiliotekssalen.
28. november 2016 kl. 19,30
Foredrag og Bogudlevering
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Primo marts 2017
Generalforsamling

g:
Foredra Mandag den 28. november kl. 19.30

Humor i tilværelsen:

Haraldsgade 27, -Gnags tidligere domicil.

Dette foredrag handler
om humor og livsglæde
som fundament og gennemslagskraft i tilværelsen.
Overvejelser over livet, og
hvad der har betydning
for, at livsglæden og

det livsbekræftende får
plads i hverdagen. Samtidig er det (med mange
eksempler) et muntert
opgør med stilstand,
brokkeri, magelighed, og
pessimisme.

Foredragsholder: tidligere sognepræst ved Ravnsbjergkirken Ejvind Nielsen
Grundvigsvej/Rørdamsvej
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Vibybogen 2016

Vibybogen 2016 udkommer 28. november 2016, i forbindelse med foredraget: Humor i
tilværelsen. Bogafhentning 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 (5. eller 12. december - udvidet åbningstid 15,00-17,30)

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

Arkivernes Dag
5. november 2016 kl. 10-16

-se mere inde i bladet:
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Arkivernes dag
Lørdag d. 5. november kl 10-16
holder Viby lokalhistoriske Arkiv sin årlige udstilling kaldet Arkivernes Dag. Det er normalt den
anden lørdag i november, men da der denne
dag allerede var booket et arrangement i salen
under biblioteket, har vi flyttet arrangementet til
den første lørdag i november.
Vi viser udstillinger om bl.a. Nordby-området,
Viby Tømmerhandel og Hammelbanen. Vi har
også noget om udviklingen på Enghavevej og
Engtoften, hvor et helt industrikvarter er ved at
blive omdannet til et boligkvarter. Vi har også
noget om industrier i Kongsvang og gartneriet

Frydenslund og meget andet. Som noget nyt
vil vi også vise nogle af arkivets malerier, som
ikke så tit kommer op af kælderen. På bordene
ligger der mapper med mange andre billeder
samt mapper med avisudklip, bl.a. vores nyerhvervede eksemplarer af ”Viby Ugeavis”.
Vi laver også rundvisninger i vores lokaler i
kælderen i bibliotekets bagbygning. Dette
foregår klokken 11 og 13, og er der stor tilslutning, laver vi flere i den mellemliggende tid.
Vi har også sendt en invitation til medlemmerne af Facebook-siden ”Vores Viby”, så vi
håber på stort fremmøde.
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