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På bestyrelses mødet den 4. april konstitu... har Lokalhistorisk Forening afholdt om ikke byvandring, så naturvandring i Eskelund torsdag
erede bestyrelsen sig, formand blev Niels Skov
den 9. september, hvor Kurt Boch Andersen var guide
og næstformand
fortæller. Vi gikPoul
rundt
i den nye
Nielsen
Ankersen
ogbykas-og
eventpark
og
så,
hvad
der
var
lavet.
Der
blev
fortalt
historier
fra
Vibys
fortid.
Vi
hørte
om
kranier,
har der været generalforsamling i Viby lokalhi- serer og referent Annie Borchmann.
der dukkede
op af
mosen
og om 400 års skibsbygning
åen.
storisk
Forening,
den
17 marts.
Efter ved
generalforsamlingen
var der kaffe og
Vi
sluttede
af
med
en
kold
øl
eller
sodavand,
og
vi
var
som
sædvanligt
begunstiget
kage, med efterfølgende
foredragaf
afgodt vejr
Der var mødt 50 medlemmer op, og Poul Erik
og
højt
besøgstal
(63
personer).
Arne Doktor om Folke Bernadotte og de hvide
Melsen blev valgt som dirigent.
Som noget nyt var regnskab og budget
busser.
Poul Ankersen
optrykt i ”Nyhederne”, så alle havde god tid
Det handlede om den første del af evakutil på forhånd at se tallene. Regnskabet blev
eringen af danske og norske fanger fra tyske
kz-lejre, som blev kørt til en samlings lejr i
godkendt
Nordtyskland.
Budgettet blev godkendt med uændret konErindringer fra vognmanden fra Viborg, som
tingent for 2023.
Annie Borchmann, Poul Ankersen og Niels
gennem svensk røde kors kom med i den første
Skov Nielsen blev genvalgt for 2 år. Som supdel af hjemtranporten.
pleant blev Niels Snare valgt. Kurt Boch Ander- En spændende, men uhyggelig historie.
sen er siden sidst blevet valgt som arkivleder.
Nyt medlem valgt for 1 år er Marit Ø. Andersen.

Niels Skov Nielsen

Arkivernes
Dag
Lørdag d. 6. november 2021

t

Udstilling i salen til Viby Bibliotek kl. 10-14

Salen fyldes med billeder, billedmapper m.v. om Vibys fortid, nutid og fremtid
Ca. kl. 14. Kurt Boch Andersen fortæller om jernbanerne i Viby før og nu.
Læs mere inde i bladet...

t

24. november gennemfører vi et 3 i én arrangement ...

1...

Vibybogen 2021

udkommer

Bogudlevering sker onsdag den 24. november 2019 mellem kl. 18.00 og 19.00.

Generalforsamling
Byvandring

2...

1979

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viby lokalhistorisk Forening

Onsdag den 24. november 2021 kl. 19.00 Viby Bibliotek, Salen.
Læs mere inde i bladet ...

3...
Tirsdag den 17. maj kl. 18.00
mødes vi til byvandring.

Alle fotos: Marit Ø. Andersen

fotos: Marit Ø. Andersen

Mødestedet er Vestergårdsskolens parkeringsplads på Nordbyvej. Skoleleder Dorthe K.
Kristensen vil vise rundt og forklare, hvad der
Efter
generalforsamlingen
24. november
2021:
foregår
på Vestergårdsskolen
i dag. Efter
det går
vi ad Myrholmsvej, Damgårdsvej og Damagervej
til Søgård, som tidligere var nedrykningstruet,
men nu er lavet til ”Studielandsbyen”, som er et
kollegium for studerende. Bagefter går vi tilbage
Danmarks
største storbynære
rekreative
til Vestergårdskolen,
hvor foreningen
byderområde.
på en
”Hr. og Fru lokalhistorie takker af”
v/kølig
Kongelundens
sekretariat
øl eller sodavand.
- se mere side 2

Foredrag om

Kongelunden

Afskedsreception

16. maj 2022

Afskedsreception for Tove og Klavs

Hjælp til slægtsforskning
Vi kan til medlemmer og medlemmers husstand tilbyde hjælp til slægtsforskning.
Send os en mail på vibylok@gmail.com og fortæl, om I er nybegyndere eller i gang.
Så vil vi kontakte jer om et møde med os på arkivet.

e
Vagtskift
r
Efter 33 å
n
på poste

Nyt tiltag

Tove Glud Rasmussen og Klavs Klercke Rasmussen har været med lige fra starten af
Viby lokalhistoriske Forening og Arkiv, og de har nu besluttet sig at gå på pension.
Derfor afholder vi en lille afskedsreception

mandag den. 16. maj kl. 12.00 i salen under biblioteket.
Det er af hensyn til indkøb vigtigt, at I tilmelder jer senest den 9. maj på:
vibylok@gmail.com eller ringer 26 22 98 13.

2022
Afskedsreception
Mandag den 16. maj 2022 kl 12.00
Tove Glud Rasmussen og Klavs Klercke Rasmussenlader sig pensionere og giver stafetten videre.
Byvandring
Tirsdag den 17. maj 2022 kl 18.00
på Vestergårdsskolen og kvarteret ved
Damgårdsvej, Søgården mv.
Byvandring
Torsdag den 18. august 2022 kl 18.30
i Viby C.
Arkivernes Dag
Lørdag den 12. november 2022
Bogudlevering og foredrag
Onsdag den 23. november 2022

Viby lokalhistoriske Forening
Formand:
Niels Skov Nielsen
Tlf. 61 81 74 29
Næstformand:
Poul Ankersen
Tlf. 26 87 48 13
Kasserer:
Annie Borchmann
Tlf. 22 74 22 51
Bestyrelsesmedlem: Svend A. Lund
Tlf. 40 13 75 16
Bestyrelsesmedlem: Marit Ø. Andersen
Tlf. 40 18 55 68
Suppleant:
Per Kristensen
Tlf. 86 14 30 49
Suppleant:
Niels Snare
Tlf. 60 17 21 38
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 AURA/Viby Elværk.
Tlf. 89 40 95 65 e-mail: vibylok@gmail.com
Leder: Kurt Boch Andersen Tlf. : 26 22 98 13
Arkivets hjemmeside: www.vibylokalhistorie.dk

Et hjertesuk fra kassereren:
Mange har ikke betalt kontingent
kr. 180,- endnu, selvom betalingsfristen var 28. februar.
Hermed en opfordring til at betale
kontingent på det fremsendte
indbetalingskort, på bankkonto:

8140-6611038265 eller
på mobilpay 0570JZ.
På forhånd tak !

