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Har Viby lokalhistoriske Forening afholdt bogsalg af ældre eksemplarer i Viby Centret. Der
blev solgt for over kr. 2000,-.
Ved sensommermarkedet på Rosenvangskolen havde vi 145 besøgende mod 122 året i
forvejen
Tove Glud Rasmussen har holdt foredrag i
Viby Sognegård for mere end 60 deltagere.
Arkivernes dag den 9. november 2019 var
som sædvanlig velbesøgt. Udtryk som kan du
huske … , deroppe har jeg boet og mere af
samme skuffe fløj gennem lokalet.
Bogudleveringsdagen var den 21. november,
og der var mange ’selvhentere’, som også
for en stor dels vedkommende tog med til
venner og bekendte. Siden uddelte bestyrelse
og arkivets medarbejdere rigtig mange bøger,
så der blev ikke mange tilbage til befordring
med PostNord.

2020
4. marts
Generalforsamling/Foredrag,

Bibliotekssalen.

5. - 12. & 19. marts
Foredrag Sognegården,
- nærmere info se side 3.
26. maj kl. 18
Byvandring - nærmere følger.

Generalforsamling

Efter bogudleveringen var der indlæg ved fire
af de, som havde skrevet artikler til Vibybogen: Poul Skou om kiosken på Skanderborgvej, Bent Laursen om Hørlycks autoværksted, Finn Zachariassen om skoleturen til
Hamborg og Tove Glud Rasmussen om vores
forening og om Bjørnbaks højskole.

Poul Ankersen

Formand

fotos: Thomas Borch &
Marit Ø. Andersen
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Poul Ankersen
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Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viby lokalhistorisk Forening

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00 i salen under Viby Bibliotek,
Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.
1.
2.
3.
4.
5.

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af regnskab 2019.
Kommende virksomhed.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2021, bestyrelsen foreslår
forhøjese af kontingent med kr. 20,- til kr. 180,- pr. år - gældende for 2021.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for disse.
På valg Niels Skov Nielsen, Poul Ankersen og Jytte Kristensen. De to førstnævnte
modtager genvalg. Desuden er suppleant Thomas Borch på valg og modtager genvalg.
8. Valg af revisor. Kirsten Hviid er på valg, og modtager genvalg.
9. Orientering om årets gang i Viby lokalhistoriske Arkiv samt fremlæggelse af
planlagte aktiviteter.
10. Eventuelt.
Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6,
skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen foredrag :

Præstegårdssagen

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 Aura (Viby Elværk)
Tlf. 89 40 95 65
e-mail: vibylok@gmail.com
Leder: Klavs Klercke Tlf. 40 20 13 66
Arkivets hjemmeside: www.vibylokalhistorie.dk

Seniorforsker,
ph.d. Kenn Tarbensen, Rigsarkivet,
sætter fokus på sagen om nedrivning
eller bevaring af Viby Præstegård.

- se næste side ...

Siden sidst --

Returneres ved varig adresseændring

Foredrag
Præstegårdssagen

efter generalforsamlingen
– set fra historikerens bord

Seniorforsker, ph.d. Kenn Tarbensen, Rigsarkivet, sætter fokus på sagen
om nedrivning eller bevaring af Viby Præstegård, og kommer bl.a. ind på
arkitekten Carl Steinbrenner og kulturmiljøet omkring kirken og højskolen.
Hans synspunkt er, at vi har en pligt til at bevare præstegården, og diskussionen bør dreje sig om, hvordan det kan ske.

Foredragsrækken fortsætter

Vibys historie 2

I efteråret 2019 havde vi en foredragsrække i Viby Sognegård med forskellige emner om Viby.
Det vil vi fortsætte med her i marts 2020, dog i mindre målestok med max. 20.
Derfor er tilmelding nødvendig **– se nedenfor.
Foredragene holdes i sognegården i lokale 4 på 1. sal (der er elevator), hver gang kl. 15.00 –
16.30 med en kaffepause. Pris 20 kr. pr. gang inkl. kaffe. Emner:
Torsdag, den 5. marts 2020

Viby kirkes aktiviteter gennem tiden
For knap 100 år siden begyndte FDF sine
aktiviteter i Viby. Sognepræst Henrik Søgaard
Mikkelsen vil fortælle om ungdomsarbejdet og
andre aktiviteter gennem årene. Foredraget vil
blive suppleret af nogle af de Vibyborgere, der
kan huske tiden fra dengang og berette om
deres erindringer.

Torsdag, den 12.marts 2020

Håndværk og industri i Viby

I efteråret var der et foredrag om små butikker i Viby.
Nu skal vi høre om de mange håndværksvirksomheder samt større og mindre industrivirksomheder i Viby.
I begyndelsen opstod de tilfældige steder, men senere
ved Viby Kommunes mellemkomst i udlagte områder.
Foredraget vil være ved arkivleder Klavs Klercke Rasmussen og arkivmedarbejder Tove Glud Rasmussen.

Kontingent 2020
Torsdag, den 19. marts 2020

MOBILP
AY
(nul-5-7 NR. 0570JZ.
-nul-J-Z
)
I disse dage udsendes indbetalingskort for kontingent 2020 på kr. 160,Du kan indbetale via betalingsservice, netbank
og NU OGSÅ VIA MOBILPAY.
Du kan også vælge at betale kontant på Arkivet i
åbningstiden. Betalingsfristen er
den 25. februar 2020.

Barn og ung i Viby

Jytte Kristensen, som i efteråret fortalte
om Vibys små butikker, vil fortælle om
det at have været barn og ung i Viby.
Så vidt muligt vil foredragene være
ledsaget af billeder, og deltagerne må
meget gerne bidrage med egne billeder.
** Tilmelding efter ”først til mølle princippet” til: arkivets mail vibylok@gmail.com,
pr. telefon 89 40 95 65 i Viby lokalhistoriske Arkivs åbningstid mandage kl. 15.30-17.30
eller til arkivets leder Klavs Klercke Rasmussen pr. telefon 40 20 13 66.

