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Byvandring

Returneres ved varig adresseændring

Torsdag d. 9. september kl. 16.00

... har vi holdt byvandring den 3. juni til nogle af Vibys gamle huse. Turen var tilrettelagt af
Jytte Kristensen og startede ved Viby Præstegård, gik videre til Viby Bypark, Terp og sluttede
af på Bjørnbaksvej ved Vibyhus og den tidligere Bjørnbakske Viby højskole. Byvandringen blev
afholdt med et pænt deltagerantal og som sædvanlig begunstiget af godt vejr.
På et nylig afholdt bestyrelsesmøde blev efterårets aktiviteter planlagt.
Byvandring i Eskelund den 9. september, Arkivernes dag 6. november samt bogudlevering og
generalforsamling den 24. november.

Poul Ankersen
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Læs mere inde i bladet !
fotos: Marit Ø. Andersen

Byvandring Eskelund
Vi går en tur rundt i den nye by- og eventpark
I Eskelunden og ser, hvad der er lavet, og hvad
der kommer. Der bliver også fortalt historier fra
Vibys fortid i det område. Vi hører om kranier,
som dukkede op af mosen, om dengang al
affald endte i Eskelunden, om 400 års skibs-

bygning ved åen og endelig en velbevaret
hemmelighed fra den kolde krig. Efter turen
er foreningen vært ved en KØLIG øl eller vand.
Turen er på ca. 3 km dels på asfalt, dels på grus.
Vi mødes ved parkeringspladsen i starten af
Eskelundsvej.
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Nyt fra arkivet
Arkivets sommerlukning i juli er nu for længst
forbi, og vi har som sædvanlig åbent hver
mandag kl. 15.30-17.30. Og det uden restriktioner! Selv er vi arkivmennesker for længst
vaccineret, og det regner vi også med, at vores
besøgende er. Vi håber derfor, at vi får et stort
fremmøde. Kom med jeres spørgsmål, og kom
også med billeder og forskelligt materiale som
private papirer, som I ikke har brug for mere, og
også virksomheds- og foreningsmateriale fra
Viby-foretagender er vi interesseret i.
Det er nu snart 1½ år siden, at vi første gang
måtte lukke ned. Til at begynde med fik vi mange
spørgsmål via www.arkiv.dk, men det er som om,
at der bliver færre og færre, der kommer med
spørgsmål. Vi håber, at det bliver bedre nu, hvor
vi regner med, at nedlukningernes tid er forbi.
Samtidig vil vi også håbe på flere hjælpere.
Vi er meget glade for dem, vi har, men som
altid, når det gælder frivilligt arbejde, kan vi
godt bruge flere. Vi kan godt bruge nogen, der
kommer et par timer om ugen, og vi kan også
godt bruge nogen til hjælp til f.eks. Arkivernes
Dag. Det er et stort arbejde, der skal til med at
finde materiale, gøre det klar til udstillingsbrug,
og når udstillingen er ovre, så med at få alt på
plads igen. Tidligere har vi haft udstillinger rundt
i Viby, men det kniber med tiden til det, når det
daglige skal passes.
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Vi har pt. et enkelt problem. Arkivets telefon
duer ikke for øjeblikket, og indtil vi får det løst,
ring da til enten 4020 1366 (Klavs Klercke Rasmussen) eller 2325 4911 (Tove Glud Rasmussen).
PS. Arkivets medarbejdere læser og klipper i
de lokale aviser, derfor er det glædeligt, at det
også bliver brugt, enten det er en sørgelig eller
glædelig oplysning. For nylig var en købmand
i Viby omtalt i pressen, og hurtigt efter kunne
vi på www.arkiv.dk se, at rigtig mange havde
besøgt sitet og læst om hans butik (vi kunne
dog ikke se, hvem der havde spurgt).
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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

