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Siden sidst --

Returneres ved varig adresseændring

har foreningen ligget underdrejet pga. coronakrisen, som også har medført, at arkivernes
dag aflyses. Vi har dog været på byvandring i
Byvangskvarteret den 12. august.
Se separat artikel herom.

Poul Ankersen

Coronaen spænder ben ...

Den afbrudte foredragsrække

Vibys historie 3

Arkivet er nu i gang igen efter nedlukningen
i foråret, og vi har fået en ny medarbejder,
Susanne Lind Andersen, som assisterer med
registrering af stikord til artikler fra tidligere
sognerådsformand Arne Petersens scrapbøger. Artiklerne må ikke vises på nettet,
men meningen er, at disse stikord senere vil
kunne ses på nettet, og så kan interesserede
se artiklerne på arkivet. På grund af vores
trange pladsforhold, ønsker vi fortsat kontakt
inden besøg, så vi kan sikre, at vi ikke bliver
for mange ad gangen, og forinden kan finde
det ønskede materiale frem inden besøget.
Kontakt os venligst på arkivets e-mail:
vibylok@gmail.com eller tlf. 8940 9565 i
arkivets åbningstid eller uden for
åbningstiden på 4020 1366 eller 2325 4911.

var coronaen blusset op igen, og da alle deltagere i foråret var i den kritiske alder, måtte vi
indse, at foredragsrækken igen måtte udskydes, foreløbigt til foråret 2021.

Arkivernes Dag 2020
Arkivernes Dag den 14.11.2020 er

AFLYST !
Årsagen er naturligvis coronaen, som bevirker, at der ikke må være ret mange i salen ad
gangen, og vi vil også nødigt, om vi skulle være årsag til, at nogle af de besøgende bliver syge.
Vi håber, at alt bliver normalt til næste år, hvor den 2. lørdag i november vil være den
13. november 2021.

VIBYBOGEN 2020

Bogudlevering sker torsdag den 26. november 2020 mellem kl. 16.30 og 19.30.

I år bliver det på grund af coronaepedemien fra Multirummet på Biblioteket og også uden foredrag.

ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND.

						

Læs mere inde i bladet !

foto: Thomas Bo
rch

· Håndværk og industri i Viby
· Barn og ung i Viby

Nyt fra arkivet

Forårets afbrudte foredragsrække skulle have
været genoptaget her i efteråret, men inden
vi blev færdige med forberedelserne hertil,

Byvandring

Byvangskvarteret den 12. august 2020

Inden coronaen stak sit grimme fjæs frem igen holdt foreningen forårets udsatte byvandring.
Det var et godt tidspunkt, og vejret var fint. Mødestedet var parkeringspladsen ved Rema 1000
på Gammel Kongevej, og de fremmødte 42 personer hørte først om virksomheder i nærheden
af mødestedet: Maskinfabrikken Ank, bager Mandrup Madsen og købmand Jensen i den store
beboelsesbygning, der endnu ligger, hvor vejen fra 1913-1953 gik over jernbanen. I dag er her
kun en gangbro.
Turen gik som adviseret i Nyhederne ad Øster Allé og herefter ad Brorsonsvej, hvor Finn
Zachriassen fortalte og viste billeder fra sin barndom på vejen. Beboere på vejene sluttede sig
til, bl.a. et par, hvor den kvindelige beboer var 3. generation, som havde boet i huset. Det er
dejligt, når beboere aktivt bidrager med oplysninger. Turen fortsatte ad de små villaveje, bl.a.
Hans Tausens Vej, hvor tidligere sognerådsformand Gunnar Clausen har boet. Tæt på Grundtvigsvej fortalte foreningens formand Poul Ankersen om bebyggelsen på Byvangs Allé, som blev
bygget omkring 1950 og var meget moderne med badeværelser.
Tilbageturen gik ad Øster Allé, og foreningen var som afslutning vært med en lille forfriskning
på mødestedet.
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Vibybogen 2020

Bogudlevering sker torsdag den 26. november 2020 mellem kl. 16:30 og 19:30.

Pga. coronasituationen kan vi i år ikke afholde
det sædvanlige arrangement med foredrag og
kaffebord. Bogudleveringen bliver i
Multirummet på Biblioteket fra kl. 16:30 til 19:30.
Op ad trappen og ind til højre med ensrettet
færdsel og med afstand. Også mulighed for lift.
Der vil være udleveringsborde opdelt efter
adresse og postnummer.

ALLE SKAL
BÆRE MUNDBIND.

til Vibybogens indholdsfortegnelse. Scroll ned
til de aktuelle årgange. Da der ikke må bladres i
bøgerne, så beslut venligst hjemmefra, hvilken
årgang der ønskes. Vi vil hænge aktuelle
indholdsfortegnelser op, men undgå at stå tæt.
Nogle årgange har vi ikke ret mange af, så har
du specielle ønsker, så kom tidligt til
bogudleveringen.
Følg gerne med på vores hjemmeside, om der
kommer yderligere restriktioner vedr. afhentningen.

Som en gevinst for selvhentere den 26.
november og de to efterfølgende mandage på
arkivet, kan man vælge et gratis eksemplar pr.
medlem af en ældre ”Vibybogen”. Det vil være
årgangene 2016 og tilbage til 2001, så længe
lager haves. Dog er årgangene 2011, 2009
og 2003 udsolgt. Se på reolen derhjemme, om
der mangler årgange, eller måske frister en
som gave til andre. Du har mulighed for at se
indholdsfortegnelser på vores hjemmeside
Vibylokalhistorie.dk, under Foreningen pil ned

Der er ekstra åbent på Arkivet
mandagene den 30. november
og 7. december i tidsrummet
15:00 til 17:30 til
udlevering af Vibybogen 2020.
Også på disse mandage kan
selvhentere vælge et eksemplar pr.
medlem af en ældre “Vibybogen”
efter sammen betingelser som den
26. november.

2020

Foreningens postadresse:
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

Viby lokalhistoriske Arkiv på Viby Bibliotek har åbent mandag kl.

Lørdag 14. november
Arkivernes Dag - AFLYST !

Arkivets hjemmeside: www.vibylokalhistorie.dk

Torsdag den 26. november kl. 16:30-19:30
Bogudlevering Vibybogen 2020
udkommer -se artiklen herover..

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
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udkommer
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