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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
Generalforsamling   
Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Foreningens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2022 - ses næste side !
4. Kommende virksomhed
5. Forelæggelse af budget 2023 og fastlæggelse af kontingent.    
     Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse eller besparelse på Nyheder.
6. Indkomne forslag *
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. På valg er: Svend A. Lund, 
    Marit Ø. Andersen og suppleant Per Kristensen.  Alle modtager genvalg. 
    Der skal vælges 1 suppleant for 1 år herudover.
8. Valg af revisor. På valg er Steen Juul.   Steen modtager ikke genvalg.
9. Orientering om årets gang i Viby Lokalhistoriske Arkiv, samt forelæggelse af planlagte aktiviteter.

10. Eventuelt.

* Forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen:
Foredrag ved   Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen:

 “ Kongelundens historie ”
                                                                                                                      

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. 53 60 30 49

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.lokalhistorieiaarhus.dk/viby

 Bibliotekssalen. 
 

Torsdag 1. marts 2023 kl. 19:00   

 Venligst send mailadresse samt navn til :

vibylok@gmail.com

     -Læs mere på bagsiden !

... fortsat fra forsiden

Foredrag ved   Stadsarkivar Søren Bitch Christensen:
 “ Kongelundens historie ”

100 års historie om stadion, Friheden og alt det andet. I disse år laves der planer om nyt  
stadion og en bedre indretning af det område, vi kender som Marselisborgskovene.  

Foredraget vil fortælle om det store områdes spændende historie, der rummer alt fra konger 
og dronninger, godsejere, skovridere til cykelryttere, zoologisk have, fodboldspillere og  

almindelige aarhusianeres oplevelser.

Foto: Aarhus Idrætspark ved indvielsen, 1920. Foto Aarhus Stadsarkiv.

Hos Viby lokalhistoriske Forening har vi 
større og større behov for også at kunne 
kommunikere med vore medlemmer 
elektronisk. 
Derfor opfordrer vi til, at du oplyser din 
mailadresse til os.



Byvandringer  
2023

Onsdag den 24. maj kl. 18.30. Vi mødes på  
parkeringspladsen ved Netto på Vilhelm Becks Vej. 
Vi går bl.a. til det gamle stadion på Grundtvigsvej 
og ser på de nye byggerier op ad Chr.Xs vej, og vi 
slutter som sædvanligt af med en øl eller vand.

Tirsdag den 15. august holdes årets anden 
byvandring. Den er stadigvæk på planlægnings-
stadiet.

 
Generalforsamling:    Bibliotekssalen. 
Onsdag 1. marts 2023 kl. 19,00   
Foredrag ved Søren Bitsch Christensen: 
“Kongelundens historie”

Byvandring  
Onsdag den 24 maj 2023  kl 18.30  
Kaj Munksvej kvarteret.  
Mødested: P plads ved Netto på Vilh. Bechs Vej.

Byvandring  
Tirsdag den 15. august 2023  kl 18.30 
Under planlægning  

Arkivernes Dag 
Lørdag den 11. november 2023

2023 

Siden sidst --
Kære medlemmer hermed et forsinket godt nytår.  
Vi havde en vellykket Arkivernes Dag, den 12. 
november kl. 10-16. Fremmødet var pænt, men vi 
kunne godt være flere, da det er stort arbejde, arki-
vets medarbejdere lægger i opstilling og at finde de 
interessante emner, som udstilles i Bibliotekssalen.
Arkivernes Dag blev afsluttet med et spændene 

foredrag om ”Middelalderens Viby”  af Kurt Boch 
Andersen.
Den 23. november var der Bogudlevering og fore-

drag om  ”Håndværkere og mindre industrier i Viby” 
af  Tove Glud Rasmussen.
Udleveringen af Vibybogen 2022 gik som smurt - 

de kan deres kram, dem der står for udleveringen.
Mange kom og hentede Vibybogen, og det sparer 

Viby lokalhistoriske Forening for mange penge, da 
det er meget dyrt at sende bogen med postvæsenet.
Den 1. december bragte arkivets medarbejdere 

de uafhentede Vibybøger ud i nærområderne, og 
resten af bøgerne – udenbys og udenlands – måtte 
vi sende med posten.
Generalforsamlingen afvikles den 1. marts kl. 19.00  

i Bibliotekssalen, hvor vi slutter med et foredrag af 
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen.
Husk næste byvandring i Kaj Munks Vej kvarteret 

den 24 maj kl. 18.30.
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Niels Skov Nielsen

”Håndværkere og mindre industrier i Viby” Arkivernes Dag 2022


