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Returneres ved varig adresseændring

På grund af Coronapandemien er der kun lidt at berette. Vi lykkedes med både at få udgivet og
afhentet Vibybogen 2020, før Danmark lukkede ned igen. Selvom Arkivet har været lukket er
der blevet arbejdet med registrering af billeder, forberedelse af foredrag, byvandring, fotos af
coronarelaterede skilte og artikler til den kommende Vibybog 2021. Den siddende bestyrelse
fra generalforsamlingen 2020 har indvilliget i at fortsætte bestyrelsesarbejdet indtil generalforsamling den 24. november 2021. Bestyrelsen har varetaget de daglige rutiner og tiltag, herunder
økonomiske, der har været nødvendige for foreningens fortsatte, forsvarlige drift.

Kom og se og hør lidt om Vibys gamle huse.

Turen begynder ved Præstegården, derefter går vi op til Kvindeegen, skolen og parken. Igennem den lille viadukt til Terp, hvor der endnu findes bindingsværkshuse. På hjemturen kommer
vi forbi det gamle børnehjem ”Vibyhus” og slutter ved Bjørnbaks højskole, der nu er børnehave.

Poul Ankersen

Fotos fra et Arkiv og en Forening på vågeblus ...
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Nyt fra arkivet
ARKIVET CORONALUKKET

Arkivet har været lukket helt ned siden 9. december 2020, hvor vi lige nåede at få Vibybogen 2020 ekspederet den 7. og 8. december.
De første mere end to måneder kunne vi slet
ikke komme på arkivet, da biblioteket var lukket, og der var alarm på. Herefter lysnede det
så meget, at vi kunne komme ind og hente
noget, men vi måtte ikke arbejde der. Nu
begynder samfundet at åbne mere og mere,
men arkiver er i skrivende stund ikke åbnet
for besøgende.

plads, der er i arkivet, ønsker vi, at alle besøgende, inden de aflægger arkivet et besøg,
henvender sig på tlf. 4020 1366 (Klavs Klercke
Rasmussen, arkivleder) eller på tlf. 2325 4911
(Tove Glud Rasmussen, arkivmedarbejder),
så vi dels kan finde det ønskede materiale
frem og dels kan sikre, at der ikke kommer for
mange på arkivet ad gangen. Desuden skal
besøgende efter nugældende regler gå gennem biblioteket og vise conapas eller test som
ovenfor omtalt. Besøgende bliver herefter
guidet gennem biblioteket til arkivet.

ARKIVET ÅBNER IGEN

Der er dog en særregel for arkiver, der ligger
på et bibliotek, hvorfor vi har været i kontakt
med Viby Bibliotek, hvor Viby lokalhistoriske
Arkiv som bekendt ligger i underetagen, men
med en separat indgang. Særreglen går ud på,
at besøgende enten skal have coronapas eller
fremvise gyldig test for covid19 for bibliotekspersonalet inden adgang på arkivet, ligesom
man skal for at komme på et bibliotek. Der er
nu åbnet for, at frivillige må arbejde på arkivet,
men da der forestår en oprydning efter de
mange måneders lukning samt der forestår
en del arkivarbejde herunder registreringer,
er det aftalt, at arkivet først åbner for besøgende efter pinse i år. På grund af den trange

2021

Mandag 31. maj
Arkivet åbner igen (se ovenfor)
Torsdag 3. juni
Byvandring (se forsiden)
Lørdag 6. november
Arkivernes Dag
Onsdag den 24. november
Generalforsamling &
Bogudlevering
Vibybogen 2021 udkommer

NYE MENNESKER PÅ ARKIVET
– TID TIL UDSKIFTNING

Klavs Klercke Rasmussen, som har været
arkivleder de sidste to år og også tidligere
har været arkivleder, og Tove Glud Rasmussen, som har været med i arkivarbejdet siden
januar 1990 har meddelt bestyrelsen for Viby
lokalhistoriske Forening samt medarbejderne
ved Viby lokalhistoriske arkiv, at de på grund
af fremskreden alder nu ønsker at holde op
med arkivarbejdet inden for et år og har bedt
dem om, at bestyrelsen vil prøve at finde nye
ildsjæle, som har lyst til at overtage arbejdet
på arkivet.

Det samme vil vi nu gøre her over for jer Viby
lokalhistoriske Forenings medlemmer. Arkivlederen modtager et mindre honorar for at have
ansvaret og sørge for arkivets drift og åbningstid samt foretage de indberetninger, der skal
indsendes til Kulturministeriet og Kommunen,
mens Tove G.R. udelukkende har arbejdet vederlagsfrit i de mange år. Det arbejde, der skal
foretages, er dels registrering af indkommet
materiale, besvare spørgsmål fra interesserede,
hvad enten de kommer i åbningstiden, telefo-

Vi Søger..
Viby lokalhistoriske Arkiv søger
medarbejdere til meningsfuld
fritidsbeskæftigelse.

nerer eller stiller spørgsmål eller kommentarer
på arkivets/foreningens e-mail. Begge arbejder
også med at arrangere Arkivernes Dag (udstilling), foredrag, byvandringer m.v.
Vi forestiller os, at vi i løbet af efteråret 2021
får kontakt til en eller flere personer (gerne en
eller flere, der er på vej ud af arbejdsmarkedet),
og at den eller de i løbet af foråret bliver sat
ind i arbejdet, så det kan fortsætte i mange år
fremover til glæde for alle Vibygensere (nuværende og tidligere Vibyboere).
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Foreningens postadresse:
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

Arkivleder og/eller en ildsjæl til at lave arbejdet
Læs nærmere under ”NYE MENNESKER PÅ
ARKIVET – TID TIL UDSKIFTNING”
i artiklen ovenfor !
Henvendelse:

Klavs Klercke Tlf. 40 20 13 66 eller Tove Glud Rasmussen tlf. 2325 4911

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 Pt. Indgang gennem Biblioteket med Coronapas.
e-mail: vibylok@gmail.com
Leder: Klavs Klercke Tlf. 40 20 13 66
Arkivets hjemmeside: www.vibylokalhistorie.dk

