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Har vi været på byvandring i Grøfthøjkvarteret, hvor vi bl.a. beså højhuset og fik
fortalt lidt af dets historie. Vi så også boligforeningen Aarhus Omegns byggeri afdeling
9 Grøfthøjparken, som er opført i en slags
spansk stil i 3 etager. Ca. 50 deltagere.
Efter rundturen gik vi i kirke. Vi havde aftalt
en besigtigelse af Ravnsbjergkirken med sognepræst Edith Østergaard, som også fortalte
om den relativt unge kirkes tilblivelseshistorie og om dens udsmykning. Rundvisningen i
kirken sluttede med en gang kirkekaffe.
Det sædvanlige sensommermarked på Rosenvangskolen fandt sted lørdag den
29. september. Det var desværre ikke så godt
besøgt som tidligere; men de, der kom (268
personer), blev der længere og var meget
interesserede i udstillingen.

Vi glæder os fra Viby lokalhistoriske Arkiv til at fylde salen
under biblioteket med billeder, oplysninger, malerier og
meget andet om Vibys fortid, nutid og fremtid.
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På Terp Skovvej har der virkelig været gang i den i år. Det gamle vandtårn er blevet ombygget til bolig og med et udstillingslokale øverst. AGF’s gamle klubhus er blevet revet ned og
erstattet med et mere moderne klubhus. Og så er der efter laaang tids venten kommet liv i
Letbanen mellem Århus og Odder.
Vi viser billeder fra før og nu.
Det gamle Viby Gasværk har stået tomt i rigtig mange år. Nu sker der nok snart noget.
Og så er der nyt om det anker, der i mange år stod foran Anker Stålfjedre på Ringvejen.
Men det må man møde op på dagen for at få svar på.
Rosenvangskolen har fejret 90 års fødselsdag. Det nye industrikvarter blev etableret i
1960´erne, men meget har ændret sig der på godt 50 år. Alt dette og meget andet byder vi på
til Arkivernes Dag.
Glemte vi at sige, at der er kaffe på kanden hele dagen !
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Foredrag i forbindelse med bogudleveringen
21. november kl 19,30.

Falcks Redningskorps
Den 21. november får vi besøg af Per Ryolf, som vil fortælle om Falck og om redningsarbejde
i Aarhus og Omegn.
Falcks Redningskorps har været en del af bybilledet i mere end 90 år.
Falck åbnede sin station i Aarhus i 1927.

Undervejs vil Per naturligvis fortælle om store redningsindsatser i Viby, først og fremmest
på FDBs fabrikker. Per vil fortælle om Falcks travle arbejde under besættelsen, og vi kommer
også til at høre om den spændende konkurrence mellem Falck og Zoneredningskorpset.
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