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d. 9. november 2019
Udstilling i salen til Viby Bibliotek kl. 10-14

... har Viby lokalhistoriske Forening afholdt byvandring den 20. august 2019
i Vårkjærparken, hvor jeg fortalte om
byggeriet og dets historie, i Høvænget,
hvor det var Niels Skov Nielsen, som
berettede om Høvænget og fortalte, at
afdelingen havde fået et nyt fælleshus.
Efterfølgende berettede Tove Glud om
villaerne rundt omkring på de nærliggende veje og om de gårde, som
havde ligget i området..
En god byvandring og som sædvanlig
i godt sommervejr.

Læs mere inde i bladet

•

Poul Ankersen
fotos: Marit Ø. Andersen

fyldes med billeder, billedmapper m.v. om Vibys fortid, nutid og fremtid
•Ca.Salen
kl. 14. Jytte Kristensen vil fortælle og vise billeder om alle de små butikker i Viby.

2019

9. november kl. 10-14
Arkivernes Dag, Bibliotekssalen.
21. november kl. 19.30,
Bogudlevering/Foredrag
bogudlevering fra kl. 19,00.

2020
4. marts
Generalforsamling/Foredrag,

Bibliotekssalen.

Vibybogen 2019

udkommer

Bogudlevering sker torsdag den 21. november 2019 mellem kl. 19.00 og 19.30.

Læs mere inde i bladet

Siden sidst --

Nyheder

Arkivernes Dag
Lørdag d. 9. november 2019
Udstilling i salen til Viby Bibliotek kl. 10-14

1969 var sidste år med Viby Kommune som en
selvstændig kommune, og det var samtidig et
år, hvor man forberedte sig på nye tider.
Byggerier var i gang, noget blev igangsat, og
noget blev planlagt. Samtidig var Kongevej
(nu Skanderborgvej) helt ukendelig, da hele
den nordre side blev revet ned og kørebanen
udvidet til fire spor.
50-året for det vil blive hovedemnet i salen på
Arkivernes dag, desuden vil vores billedmapper som sædvanlig blive lagt frem, så I kan
blade i dem og evt. fortælle os fra arkiv og
forening om, hvad I husker fra den tid.

Slå jer ned, drik en kop kaffe med en småkage
til, og tag evt. gamle billeder, papirer og andet
materiale fra Viby med.
Da Viby Bibliotek lukker kl. 14, og der kun er
kommet meget få de næste par timer herefter,
har vi besluttet i år kun at have åbent til kl. 14.
Herefter vil I som andre lånere selv skulle lukke
jer ind, men udstillingen bliver stående, og billedmapperne bliver på bordene indtil kl. 16.
Ca. kl. 14 vil Jytte Kristensen fortælle og vise
billeder om alle de små butikker i Viby, en
gentagelse af foredraget den 26. september i
sognegården.
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udkommer

Bogudlevering sker torsdag den 21. november 2019 mellem kl. 19.00 og 19.30.

Efter bogudleveringen vil forfatterne til nogle af bogens artikler fortælle og
uddybe historierne.
Man vil som sædvanligt også kunne afhente Vibybogen de to
efterfølgende mandage fra kl. 15.00 til 17.30 (25. november og 2. december).
Herefter sendes eller uddeles bøgerne af bestyrelse
og medarbejdere ved arkivet.

Vibybogen
2019

?!?

Poul Ankersen
Niels Skov Nielsen
Jytte Kristensen
Annie Borchmann
Svend A. Lund
Marit Ø. Andersen
Per Kristensen
Thomas Borch

Tlf. 26 87 48 13
Tlf. 61 81 74 29
Tlf. 20 26 48 55
Tlf. 22 74 22 51
Tlf. 40 13 75 16
Tlf. 86 11 55 68
Tlf. 86 14 30 49
Tlf. 40 86 28 58

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

