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Byvandringen tirsdag den 17. maj 2022 kl.
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højt besøgstal (63 personer).
50 personer op for at takke Tove og Klavs,
låne lokalerne.
Poul Ankersen
for det store arbejde, som de har gjort for
20 af vore medlemmer forsatte
byvandrinforening og arkiv. Der skal også lyde en stor gen til Søgård, hvor Kurt Boch Andersen
fortalte om Søgårds udvikling fra almindelig
tak fra bestyrelsen for det kæmpe arbejde,
bondegård til ”Studielandsbyen”. Turen forde har udført. Vi håber at både arkiv og forening, må udnytte den store viden om Viby, satte ad Damgårdsvej og Myrholmsvej.
som de har oparbejdet gennem årene.
Vi sluttede på Vestergårsskolens parkeringsplads med en kold sodavand eller øl.

Niels Skov Nielsen

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...
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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.

2...

Generalforsamling
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...
fotos: Marit Ø. Andersen
Alle fotos: Marit Ø. Andersen

Alle fotos: Marit Ø. Andersen

Arkivernes
Dag
Lørdag d. 6. november 2021

Byvandring
i
Viby
C.
Foredrag
om
Torsdag den 18. august 2022 kl 18.30

Efter generalforsamlingen 24. november 2021:

Kongelunden

Turen starter fra P-pladsen ved Grundtvigsvej og Kirkevej.

Danmarks største storbynære
rekreative
Emnerne er:
Borgvold,område.
Kongsgården, arkitekt Gjerrild,
v/ Kongelundens sekretariat

skulptør Erik Heide, forfatter Bech Nygaard, busser.
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Foto: Poul Erik Melsen

Vagtskifte
En epoke er slut

Tusind tak til alle vores medlemmer,
som var med til at give os en god
afsked med det daglige arbejde på
Viby lokalhistoriske Arkiv.
Vi slipper det nu ikke helt, idet der
er en del, der skal løses endnu, og vi
hjælper også gerne til ved Arkivernes
Dag og andre arrangementer.
Tak og på gensyn.

Tove og Klavs

Vi er stadigvæk i gang med en større ”hovedrengøring” på arkivet. Formålet er, at alt det
materiale vi har, registreres og gøres tilgængeligt på arkiv.dk. Om tirsdagen arbejder en
gruppe med arkivfonds. Det er samlinger af
papirer, som opbevares i specielle arkivæsker.
Disse papirer er ikke direkte tilgængelige på
nettet, men man kan på nettet finde ud af,
hvad vi har, og så kan man komme ned på
arkivet og se dokumenterne. Der arbejdes
også med at registrere de bøger og pjecer,
som vi har, og vi skal også have digitaliseret
gamle vhs-videobånd. Arbejdet med slægtsforskning for interesserede medlemmer af
foreningen er så småt kommet i gang, og der
er plads til flere tilmeldinger.

fra

Arkivet

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.
Tove, Marit & Susanne

Der pusles på bjerget

Fotos: Marit Ø. Andersen

Byvandring
Torsdag den 18. august 2022
kl 18.30 i Viby C.

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.

Arkivernes Dag
Lørdag den 12. november 2022

Viby lokalhistoriske Arkiv

Bogudlevering og foredrag
Onsdag den 23. november 2022

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

Foto: Kurt Boch Andersen
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Man er som det ses allerede begyndt at fælde træer.
Vi har fået forespørgsel om billeder af gården Store Ravnsbjerg, sikkert fordi Arla
(ejer af området) har søgt at få lokalplanen ændret fra erhverv til boliger og erhverv.
Det er planen, at der skal opføres 500 boliger på området.

