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Returneres ved varig adresseændring

Har Viby Lokalhistoriske forening afholdt
såkaldt ’Byvandring i Salen’, det vil sige, at vi
viser billeder fra årets byvandringer, således
at medlemmerne kan danne sig et indtryk
af, hvor vi har været henne. Forrige år var arrangementet forholdsvis godt besøgt trods
snevejr. I år var der kun mødt fem medlemmer op udover bestyrelsen. Dette har gjort,
at bestyrelsen alvorligt overvejer, om dette
arrangement skal fortsætte i årene fremover.
Onsdag den 8. marts blev årets generalforsamling gennemført med pæn deltagelse. To
af vore bestyrelsesmedlemmer havde valgt
at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det var
vores mangeårige kasserer Jytte Kristensen
og næstformand Leif Nielsen. Leif fortsætter
med redaktionen og opsætningen af Nyheder og Vibybogen.

2017

Onsdag 31. maj 2017
Byvandring Viby kirke kl. 18,30
Medio August 2017
Byvandring
Primo November 2017
Arkivernes Dag
Ultimo November 2017
Bogudlevering

Byvandring

Nyvalgt til bestyrelsen blev Marit Ø. Andersen og tidligere suppleant Svend A. Lund.
Den ledige suppleantplads overtog Per Kristensen. Vi hilser de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og ser frem til et konstruktivt samarbejde.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Niels Skov
Nielsen som næstformand, Annie Borchmann som kasserer, mens jeg fortsætter på
formandsposten.
Vores arkivleder Kurt Boch Andersen har
sagt sin stilling som arkivleder op. Vi arbejder stærkt på at finde en ny arkivleder og er
næsten i mål hermed. Vi forventer at kunne
orientere mere herom i næste nummer af
Nyheder.

Vil du se vor smukke kirke ?
onsdag den 31. maj 2017 kl. 18.30 ... se næste side !

Poul Ankersen
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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

Vi mødes ved kvindeegen.

Byvandring

... fortsat fra forsiden

De af vore medlemmer, som deltog i årets generalforsamling hørte
sognepræst Henrik Søgaard Mikkelsens foredrag om Vibys historie.
Inspireret af foredraget kontaktede vi fra bestyrelsens side Henrik for
at høre, om han ville guide os på et besøg i kirken og på kirkegården.
Dette har Henrik sagt ja til.
By/kirke/kirkegårdsvandringen vil finde sted onsdag den 31. maj
2017 kl. 18.30. Mødested ved kvindeegen.
Vi håber på et stort fremmøde.

Vi ved kun det om Viby,
som I fortæller os.

En meget stor del af den viden om Vibys historie, som vi har samlet på Viby
lokalhistoriske Arkiv, har vi fået gennem materiale, som folk i Viby har stillet til rådighed for arkivet. Det gælder billeder, dokumenter og andet materiale, som har en historie at fortælle.

Derfor:

Når I rydder op på loftet, i pulterrum eller andre gemmer, eller når et dødsbo skal gennemgås – så tænk på os og på bevaringen af Vibys historie.
Materialer kan enten gives som gave til arkivet, eller I kan lade os scanne
materialet og selv beholde det originale materiale.
I kan aflevere materiale til arkivet på Skanderborgvej 170 – Viby Bibliotek
- i kælderen(indgang i gavlen) i vores åbningstid mandage kl. 15.30 – 17.30
eller kontakte os på Tlf.: 8940 9565 eller mail vibylok@gmail.com
Vi er også interesserede i nyere billeder, og vi kan også scanne dias ind.

