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Returneres ved varig adresseændring

... har vi haft en byvandring, som var henlagt
til Viby Kirke og Viby Kirkegård. På kirkegården besigtigede vi et gammelt gravkapel
og nogle af gravstenene med kendte Vibyborgere gennem tiden.

Byvandring

Sognepræst Henrik Søgaard Mikkelsen
fortalte inde i kirken om kirkens bygningshistorie og om kirkens udsmykning. Som
sædvanligt fint fremmøde med ca.
60 foreningsmedlemmer.

Det nye

Rosenhøj

Poul Ankersen
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Onsdag den 16. august 2017 kl. 18.30

... se næste side !

Byvandring
i
Rosenhøj

Ny arkivleder
Kurt Boch Andersen havde som omtalt i et tidligere nummer af
“Nyheder” sagt sit hverv som arkivleder op. Da det ikke er lykkedes at
finde en ny, har jeg overtaget posten, og jeg fortsætter samtidigt som
formand for Viby lokalhistoriske Forening indtil næste valg.

... fortsat fra forsiden

foto: Thomas Borch
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Onsdag den 16. august kl. 18.30 arrangerer vi en byvandring i ”Det nye Rosenhøj”.
Foreningen vil prøve på at få kontakt
med en lokalkendt enten fra afdelingen
eller Boligforeningen Aarhus Omegn til at
fortælle om afdelingens forvandling.

Poul Ankersen

Poul Ankersen

Sensommermarked på Rosenvangskolen

Igen i år har vi en lokalhistorisk udstilling på Mediateket (biblioteket) midt i skolegården på
Rosenvangskolen.

Lørdag den 30. september kl. 10-16

Viby Ugen
2017
– atter i uge 38
Viby Fællesråd står atter i år i spidsen for Viby
Ugen, der afholdes traditionen tro i uge 38.
Fællesrådet har i år besluttet at skære ned i
antallet af udbudte arrangementer, da vi skønner, at tilbuddene i år i Aarhus er meget stort i
forvejen på grund af Kulturhovedstadsåret.
Der bliver derfor kun markedsført arrangementer, som sædvanligvis trækker et større
publikum.
Programmet er ikke helt færdigt i skrivende
stund, men vi kan da nævne, at der bliver et
kommunalt vælgermøde som indledning til
kampen om pladserne i Byrådet, endvidere
holder vi fast i gudstjenesten i Viby Centret,
vinsmagning, ølsmagning med koncerter,
loppemarked, skakturnering m.v.
Lokalhistorisk vil lokalarkivet og den lokalhistoriske forening byde ind med et arrangement hos
ARLA på Sønderhøj (det gamle FDB), der vil blive

orientering om Sønderhøj og Arla, samt givet
smagsprøver på nogle af ARLA’s produkter.
De enkelte arrangementer er endnu ikke helt
på plads tidsmæssigt og sted. Vi opfordrer til,
at man følger med i lokalpressen, Viby Ugens
hjemmeside (www.vibyugen.dk/ ) og selvfølgelig vores egen lokalhistoriske hjemmeside.
Bemærk at en del arrangementer kræver
bestilling og gebyr. Det er en god idé at være i
god tid.

Det foregår
I år er der meget fokus på bebyggelsen på Skanderborgvej i Kongsvang på grund af den
megen avisdebat, kommuneplanen og de forslag, der er kommet fra forskellig side. Vi vil derfor
vise billeder af bebyggelsen m.v. på Skanderborgvej fra de første huse blev bygget ca. 1905
og opefter. I 1953 blev vejen udvidet første gang, og vi vil vise, hvordan bebyggelsen så ud
de knap 20 år til 1971. Da blev hele den nordlige side revet ned (firesporet vej), og vi vil vise
billeder af bebyggelsen og mangel på samme op til nu. Der er nu store planer om ændringer,
og vi vil forsøge at vise, hvad de planer går ud på.
Naturligvis vil udstillingen også omfatte andre billeder fra Rosenvangskolens område og selve
skolen, som vi ved, at mange nuværende og tidligere elever gerne vil se. Medarbejdere fra
Lokalarkivet vil i hele åbningsperioden være tilstede med hjælp og vejledning.
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Onsdag 16. august 2017 kl. 18.30
Byvandring ”Det nye Rosenhøj”
Uge 38 2017
”Viby-ugen”
Lørdag 30. september 2017
Sensommermarked Rosenvangskolen
Lørdag 11. november 2017
Arkivernes Dag
Ultimo november 2017
Bogudlevering
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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: Poul Ankersen Tlf. 26 87 48 13
Arkivets hjemmeside:
www.vibylokalhistorie.dk

