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 Nyheder

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

Siden sid� --

Poul Ankersen

... har Lokalhistorisk Forening afholdt om ikke byvandring, så naturvandring i Eskelund torsdag 
den 9. september, hvor Kurt Boch Andersen var guide og fortæller. Vi gik rundt i den nye by- og 
eventpark og så, hvad der var lavet. Der blev fortalt historier fra Vibys fortid. Vi hørte om kranier, 
der dukkede op af mosen og om 400 års skibsbygning ved åen.
Vi sluttede af med en kold øl eller sodavand, og vi var som sædvanligt begunstiget af godt vejr 
og højt besøgstal (63 personer).

Vibybogen 2021  udkommer
Bogudlevering sker onsdag den 24. november 2019  mellem kl. 18.00 og 19.00. 

Arkivernes Dag
Lørdag d. 6. november 2021

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.

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 ...

Efter generalforsamlingen 24. november 2021:

Foredrag om
Kongelunden
 Danmarks største storbynære rekreative område.

v/ Kongelundens sekretariat

Læs mere inde i bladet...

 fotos:  Marit Ø. Andersen

1...

2...

3...

Nyheder
Siden sidst --
Der er en lille bøn til medlemmerne, vi 
mangler medlemmer i vores lille forening.
Vil i ikke nok prøve og se om I kan 

hjælpe os med at få nye medlemmer.
Bestyrelsen arbejder med forskel-

lige initiativer. Niels Snare, har lavet et 
udkast til et dokument om udvikling/
fornyelse af Arkiv/Forening, som vi vil 
diskuterer på vores bestyrelsesmøde 
den 31. Oktober.
Årets  sidste byvandring i 2022, den  

18. august kl. 18,30, forgik i Viby C.
Turen startede fra P-pladsen ved 

Grundtvigsvej og Kirkevej. De emner 
der blev taget op var Kongsgården, 
Borgvold , arkitekt Gjerrild, forfatter 
Bech Nygård og busser/garage ved 
Kirkevej.

Der var mødt 49 medlemmer op og det 
blev en god byvandring,.Vi stoppede 
først på Fredensvej, hvor vi fik en fortæl-
ling, af en af beboerne, om de ejendom-
me og fabrikker der lå i gården.
Kongsgårdsvej hvor Niels fortalte om 

arkitekt Gjerrild. Turen forsatte til for-
fatter Beck Nygårds adresse, hvor Kurt 
fortalte med supplerende kommentarer 
fra vores deltagende medlemmer. Tove 
fortalte om Kongsgården og Borgvold.
Turen forsatte gennem Viby Park, hvor 

vi  gjorde holdt ved Einar Kirkegaards 
mindesten, som Kurt fortalte om.
Turen sluttede af, hvor der  blev fortalt 

om den gamle busgarage på Kirkevej.
Foreningen var vært ved en sodavand 

eller øl, da vi kom tilbage vores biler.
-se billeder side 3                  Niels Skov Nielsen  

Arkivernes dag 
 

12. november kl. 10 – 16 i salen under biblioteket

Bogudlevering 
Onsdag den 23. november fra  kl. 19.00 

i salen under biblioteket.

kl 19:30 - Efter bogudleveringen, foredrag ved 
                                  Tove Glud Rasmussen.     

Håndværk og industri i Viby
                               ..læs mere på side 3

Foredrag:

Her ses nogle af emnerne på dette års Arkivernes Dag ...læs mere på side 3

 

                     
Arkivernes dag 
Lørdag den 12. november 2022

Bogudlevering og foredrag 
Onsdag den 23. november 2022
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: Bogudlevering & Foredrag:

Udlevering af Vibybogen 2022 foregår onsdag 
den 23. november fra kl. 19.00 i salen under 
biblioteket.
Man kan også afhente bogen 
på arkivet mandag den 
28. november 15.30-17.30 og 
torsdag den 1. december 11-13.

Foredrag:
Efter udleveringen holder Tove Glud Rasmussen 
et foredrag om håndværkere og mindre industrier 
i Viby.  Der har tidligere været afholdt et foredrag 
om de små butikker i Viby .
Nu skal vi høre om de mange håndværksvirk-
somheder samt større og mindre industri-
virksomheder i Viby. I begyndelsen opstod de 
tilfældige steder, men senere ved Viby Kommu-
nes mellemkomst i udlagte områder.
Der serveres kaffe og kage.

Arkivernes dag 

Siden sidst.. Billeder fra byvandringen Viby C.
                                                                                                                               18. august 2022 

Alle fotos: Marit Ø. Andersen

Arkivernes dag er den 12. november kl. 10 – 16 
i salen under biblioteket.  
Klokken 15.00 er der et foredrag ved en af arkivets 
medarbejdere. Emnet er ikke bestemt endnu. Vi har 
salen fyldt med plancher med forskelligt indhold, vi 
udstiller fra vores malerisamling, og på bordene ligger 
mapper med avisudklip og andet, og endelig har vi en 
lille biograf, hvor vi viser forskellige film fra Viby.
Der er snak om at ændre Viby Torv, bl.a. er der planer 
om at udvide centret og måske lave en biograf. Der-
for har vi en planche om Viby Torv gennem tiderne.
Coronaen satte sit umiskendelige præg alle steder, 
også i Viby – det har vi også med. 
Århus Omegns Boligforening har fået en pris for 
revoveringen af Rosenhøj.
Boligforeningen har stillet en del flotte billeder fra 
det nyrenoverede boligområde til vores rådighed. 
Den gamle præstegård skal (måske) laves til kultur-
hus, og en ny er ved at blive bygget. Det har vi også 
med og så meget andet.


