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20. august  kl. 18:30 
Byvandring Høskoven, Ormslevvej og 
Vårkjærparken.

30. august kl. 11-15 
Bogsalg i Viby Centret, Centerhallen.

28. september kl. 10-16 
Sensommermarked Rosenvangskolen.

9. november kl. 10-16  ??? 
Arkivernes Dag, Bibliotekssalen.

21. november kl. 19.30, 
Bogudlevering/Foredrag 
bogudlevering fra kl. 19,00.

2019

-se detaljer side 3 ...

Nyheder

2020
4. marts 
Generalforsamling/Foredrag,  
Bibliotekssalen.

 fotos: www.alboa.dk

20. august 2019 kl. 18.30

.. har Viby Lokalhistoriske Forening været ikke på byvandring, men stadionvandring,
idet vi fik forevist AGF’s nye klubhus og baneanlæggene.
Fodboldformand Steffen Olesen bød velkommen og gav en orientering om
baneanlægget i slutningen af 1930’erne til i dag, som vi siden beså, og som næsten kan måle sig 

med store europæiske klubbers anlæg. Vi fik også oplyst, at der var en ny bane på Vidtskuevej.
Efter en rundgang i det nye flotte klubhus med mange gymnastik- og trænings-
faciliteter, var foreningen vært ved en kop kaffe og kager, og der var mulighed for at
stille spørgsmål til vore værter.     Der var mødt 54 medlemmer op.

Poul Ankersen

Vi mødes ved indgangen til Vårkjærparken ved Vårkjærvej

Byvandring 
Høvænget, 

Vårkjærparken,  
og området ved Høskoven

Siden sidst --

 fotos: Marit Ø. Andersen

H
øv

æ
ng

et
 se

s ø
ve

rs
t t

il 
ve

ns
tr

e,
 1

97
1

med mulighed for at supplere samlingen af 
Vibybøger til meget fordelagtige priser.

Herudover er det muligt at købe en kopi af ud-
valgte tegninger tegnet af Henning Bøtker.

Centerhallen
Vibycentret 

30. august 2019 
kl. 11-15

HUSK
Bogudsalg Kom og gør et godt kup.



Foredragsrække
om Vibys historie

Viby lokalhistoriske Forening
Formand: Poul Ankersen Tlf. 26 87 48 13
Næstformand: Niels Skov Nielsen Tlf. 61 81 74 29
Kasserer: Jytte Kristensen Tlf. 20 26 48 55
Regnskabsfører: Annie Borchmann Tlf. 22 74 22 51
Bestyrelsesmedlem: Svend A. Lund Tlf. 40 13 75 16 
Bestyrelsesmedlem: Marit Ø. Andersen               Tlf. 86 11 55 68
Suppleant: Per Kristensen                    Tlf. 86 14 30 49
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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:    Klavs Klercke   Tlf. 40 20 13 66 

Arkivets hjemmeside:    www.vibylokalhistorie.dk

NB. Begrænset deltagertal, tilmelding nødvendig.  
Tilmelding via foredraget den 17.september (se næste side), til arkivets mail 

vibylok@gmail.com   eller pr. telefon i arkivets åbningstid til 89 40 95 65 eller til 
arkivets leder Klavs Klercke 40 20 13 66.

Til genopfriskning for ”gamle” vibygensere og læring for ”nye” Vibygensere afholdes en 
foredragsrække på nedennævnte datoer – alle dage i Viby Sognegård, Grundtvigsvej 
kl. 15-17 inklusiv en lille kaffepause. Pris 80 kr. (20 kr. pr. gang).

26. september 2019 
Små butikker i Viby ved kasserer i Viby lokalhistoriske Forening Jytte Kristensen 
Hurtigt efter ophævelsen af ”læbæltet” kom der fra 1904 og fremefter en række små butik-
ker i Viby. Hvor kom de, og hvad handlede de med?

10. oktober 2019 
Villaer i Viby ved medarbejder i Viby lokalhistoriske arkiv Tove Glud Rasmussen 
En fremsynet gårdejer udstykkede i 1896 grunde til villabebyggelse til brug for den stigen-
de befolkning i Aarhus. Det blev starten til de mange villakvarterer i Viby.

31. oktober 2019 
Historien om Viby kirke og præstegård ved sognepræst Henrik Søgaard Mikkelsen 
Kirken kan dateres tilbage til år 1150 og har sin egen unikke historie. Det samme kan siges 
om præstegården, som kan føres tilbage til årene før 1624.

7. november 2019 
Etagebyggeri og boligforeninger i Viby ved arkivleder Klavs Klercke Rasmussen og Tove 
Glud Rasmussen, begge Viby lokalhistoriske Arkiv 
Det begyndte med lav etagebyggeri foretaget af murermester A.P. Gjerrild, og fra 1942 kom 
boligforeningerne til. Der fortælles historien om de mange etagebyggerier.
Hvis kursusrækken bliver en succes, påregnes en ny kursusrække næste år med andre emner om Viby.

Viby er omtalt i Saxos Danmarkskrønike i 1176. 
Herefter ved vi ikke ret meget om Viby før sven-
skekrigene i 1600-tallet, hvor Viby led meget. 
Viby var dengang og de næste århundreder 
et landbosamfund, som langsomt i 1900-tallet 
ændredes til Aarhus’ største forstad. Det vil fore-
draget handle om ledsaget af kort og billeder fra 
Viby lokalhistoriske Arkiv.
Foredraget holdes i sognegården kl. 14-16 med 

kaffe og kage og koster 50 kr. pr. deltager. 
Der er ingen tilmelding.

    Viby 

- fra kongemagtens lokale residens til 
Aarhus’ største forstad

Vi mødes tirsdag 20. august kl. 18.30 ved ind-
gangen til Vårkjærparken ved Vårkjærvej, hvor 
Poul Ankersen vil fortælle om Vårkjærparken, 
hvorefter vi går en tur i bebyggelsen. Derefter går 
vi videre til Høvænget, hvor Niels Skov Nielsen 
vil vise rundt og give en orientering om denne 
bebyggelse.
Senere går vi ad Høskovvej og tilbage til ud-

gangspunktet, men undervejs vil Tove Glud 
Rasmussen fortælle om nogle af de ejendomme, 
vi kommer forbi og gårdene, der har haft jorden, 
de ligger på.

Byvandring
... fortsat fra forsiden

Foredrag 
17. september 

kl. 14 -16

Sognegården 

Grundtvigsvej


