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Program for maj 2017 til marts 2018. 

Mandag den 29. maj 2017 kl. 19.00. 
Byvandring i Kulgården, sporene hertil, de tre broer og åen set som genfundet 
område. Mødested: hundetræningshuset i Kulgården. Adgang fra Lokesvej. 

Indkørsel hvor firma Per Aarsleff lå. Eller til fods gennem haveforeningen 

Fritiden. 
 
Lørdag den 26. august  2017 kl. 9.00 – 18.00. 

Sensommerudflugt: Midtjyllands højhed med den genfundne jernbanebro, Jelling, 
Ravningbroen og Fredericia.     
Mødested: Bibliotekets parkeringsplads. Max. 50 deltagere. 

Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket er vedlagt. Pris 200 kr. 

 
Mandag den 2. oktober2017  kl. 19.00 på biblioteket. 

De 385 åbyboeres sprogbrug samt liv og levned i 1890’erne.  
Ses i forhold til herkomst, arbejde, social placering og scene. Det vil blive 

forelagt og praktiseret på basis af Anker Jensens undersøgelse fra 1898: 

Sproglige forhold i Aaby Sogn. Da gartnerierhvervet var udbredt i Åby, 

perspektiveres dette historisk, såvel generelt som lokalt. Kaffe/te:20 kr. 

 Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra 29. august. 

 
Tirsdag den 14. november 2017 kl. 19.00 på biblioteket. 

Erhvervsaktiviteter langs Silkeborgvej - Ost og rødvin - Kalender 2018. 
En arbejdsgruppe fortæller om, hvad de har opdaget og registreret samt de 

metoder der er taget i brug.    

Pris kr. 50 pr. kuvert Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket vedlagt. 
 
Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 på biblioteket. 

Bygmestre i Åbyhøj 1895-1925  
I flere kvarterer i Aabyhøj stammer bygningerne fra perioden 1895-1925 og er 

opført af nogle få bygmestre. Vi ser på, hvor og af hvem de blev bygget. 

Kaffe/te: 20 kr. 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 på biblioteket: Generalforsamling. 
 

Uddybende beskrivelser af arrangementerne  
på de næste sider. 

  

http://www.aabyhoj-lokalhistoriske-forening.dk/


Mandag den 29. maj kl. 19.00. 
Byvandring i Kulgården, sporene hertil, de tre broer og åen set som genfundet 
område.  
Mødested: hundetræningshuset i Kulgården. Adgang fra Lokesvej. Indkørsel hvor firma Per 

Aarsleff lå. Eller til fods gennem haveforeningen Fritiden. 

Kulgården med indhegnede fodboldbaner kendes i dag, men områdets oprindelige udtryk 

med markvej ned til mose, tørvegravning, sø og å var noget helt andet.  

Etablering af rangerområde og planering til DSB-værksteder stod på programmet i 

1930’erne. Ophugningsplads og mega-opfyld blev virkelighed i 50 år. 

I dag er det muligt at komme nær det ellers lukkede område. Bestyrelsen forklarer og viser 

historien og fortæller om hændelser og virkelighed i barndomslandet langt fra hjemmet. Vi 

går over åen og til Fiskerhuset med udsigt til pileplantagen.  

Historiske kort udleveres. En smule ujævnt terræn ved tidligere baneanlæg. 
 

 
Lørdag den 26. august kl. 9.00 – 18.00. 

Sensommerudflugt: Midtjyllands højhed med den genfundne jernbanebro, Jelling, 
Ravningbroen og Fredericia.     
Busturens første stop er besigtigelse af den genfundne jernbanebro over Gudenåen ved 

Vestbirk som del af Horsens-Silkeborg jernbanen. En formidabel stålkonstruktion! 

Vi søger derefter de midtjyske højder og ådale til Jelling. Her er det muligt at vælge og 

opsøge runestenene, gravhøjene, kirken, museet og skibssætning, og vi skal spise vores 

medbragte mad. 

Næste stop er Ravningebroen ved Vejle å nær Vingsted. Et smukt sted med besigtigelse af 

resterne fra en 800 meter lang egetræsbro fra Vikingetiden. 

Turen endemål er Fredericia med den store historie som anlagt fæstningsby fra 1650. 

Sidenhen fristad for fremmede trossamfund, fx jøder og huguenotter (reformerte) og 

hjemsted for fallenter. Vi skal besigtige voldene og høre historien fra 6. juli 1849. Men ellers 

søger vi indsigt i byens egenartede byplan set fra bussen med enkelte ophold undervejs. Ved 

kanalhavnen med udsigt til Fyn indtages eftermiddagskaffen med brød til.      

Turen starter kl. 9.00 fra bibliotekets parkeringsplads. Max 50 deltagere.  

Pris kr. 200 dækker bustur, adgang til besøgssteder, rundvisning og eftermiddagskaffe med 

brød. 

Medbring madpakke. Øl og vand kan købes. 

Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket er vedlagt. 

Optages efter først-til-mølle-princippet. 

 
 

Mandag den 2. oktober kl. 19.00 på biblioteket. 
De 385 åbyboeres sprogbrug samt liv og levned i 1890’erne.  
Anker Jensen er den første i Danmark, der, blot 20 år gammel, foretog en såkaldt 

sociolingvistisk undersøgelse, dvs. at han sammenholdt personers sociale tilhørsforhold 

(landmand, arbejder, proprietær mv.) med det sprog, de talte; undersøgelsen foretog han med 

daværende Åby sogns 385 beboere (minus børn og “tjenestetyendet”).                    

 

 
 

  



Inger Schoonderbeek Hansen fra Peter Skautrup Center for jysk Dialektforskning på Aarhus 

universitet vil i sit oplæg komme ind på, hvad Anker fandt frem til, hvordan åbyboerne 

brugte deres sprog, og hvad Anker Jensens syn på deres sprog var, så vi kan få indblik i 

åbyboernes liv og levned i slutningen af 1890’erne.  

Aftenen indledes med et alment rids af gartnerierhvervets internationale karakter.  

Efter kaffen afrundes det sproglige eller dialektiske, idet Carl Aksel Kragh Sørensen, 

tidligere gartneriet Petersminde, fortæller træk fra sin families mere end 100 år i Aarhus og 

Åbyhøj: Fra transport til torvet med trillebør og hestevogn til transport i Europa med 

varevogn og containere. 

Kaffe/te: 20 kr. 

Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra 29. august. 

 
 

Tirsdag den 14. november kl. 19.00 på biblioteket. 
Erhvervsaktiviteter langs Silkeborgvej - Ost og rødvin - Kalender 2018. 
Foreningen har haft en arbejdsgruppe nedsat til at undersøge tidligere tiders erhvervsaktivitet 

langs Silkeborgvej. Gruppen fortæller om, hvad de har opdaget, registreret og undret sig såre 

over. Der berettes, hvordan de har båret sig ad, hvilke metoder der er taget i brug, og hvad 

der kom ud af det. 

Da gruppen startede, troede alle deltagere, at de kendte Åbyhøj, ”nu ved vi med sikkerhed, at 

det gør vi ikke.”  

Men nu er grunden lagt til, at man kan undersøge andre strøg i Åbyhøj. 

Gruppen har bestået af Kate Bjerg, Karin Pedersen, Ilse Blåbjerg og Frank Jensen.   

Pris kr. 50 pr. kuvert Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket vedlagt. 
 
 

Mandag den 26. februar kl. 19.00 på biblioteket. 
Bygmestre i Åbyhøj 1895-1925  
De fleste af bygningerne i flere kvarterer i Aabyhøj stammer fra perioden 1895-1925 og er 

ofte opført af nogle ganske få bygmestre. Typisk opkøbte disse bygmestre et større areal 

bestående af flere matrikler og på disse opførtes bygninger af nogenlunde samme type. 

Oplysninger, om hvem der opførte bygningerne og hvor de blev opført, tilvejebringes blandt 

andet ved hjælp af sognerådsprotokoller og tingbogen.  

NB: Kontakt os, hvis du har kendskab til eller konkret viden om personer eller byggeri fra 

den periode her i Åbyhøj. Telefon 86159545 el. 40356799. E-mail: post@aabyhoj-

lokalhistoriske-forening.dk  

Kaffe/te: 20 kr. 

 
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 på biblioteket: 

Generalforsamling. Salen på Åby Bibliotek. Indkaldelse efter foreningens love. 
 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

Gunner Nielsen. Gefionsvej 12, 8230 Åbyhøj. Tlf. 86159545 eller 40356799. 

Formand                                                                                          Åbyhøj, den 10. maj 2017 

 

  



Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Forening                                                                      Åbyhøj, den 11. maj 2017 

 

 

Kære medlemmer 

Efter generalforsamlingen den 21. marts udsender vi og vedlægger her: 

 

 Referat fra generalforsamlingen.  

 

 Girokort til indbetaling af kontingent på kr. 50 for året 2017. 

Vi beder om betaling af kontingentet omkring den 1. juni.  
Kontingentet kan lægges i en konvolut i foreningens postkasse på biblioteket.  

Benytter man denne fremgangsmåde, skal indbetalingskortets øverste del vedlægges. 

 

 Årsprogram for 2017-2018. Tilmeldingsblanket nedenfor på denne side. 

 

 Iværksættelse af deltagelse i arbejdsprocessen til projekt Ny bog m.m. om Åbyhøj. 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

Gunner R. Nielsen, formand.  Gefionsvej 12, 8230 Åbyhøj. Tlf. 86159545 / 40356799 
________________________________________________________________________________ 

 

Tilmelding til  

Erhvervsaktiviteter langs Silkeborgvej – Ost og rødvin – Kalender 2018 

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 19.00 på Biblioteket. 
 

Undertegnede tilmelder hermed ______ personer á kr. 50. 

 

________________________________________________________________________________ 

Navn                                                             Adresse         Telefon 

 

________________________________________________________________________________ 

Navn                                                                  Adresse         Telefon 

 

Tilmelding til Gunner Nielsen, Gefionsvej 12, 8230 Åbyhøj. Tlf.86 15 95 45 eller læg sedlen i postkassen på 

biblioteket. Eller tilmeld på www.aabyhoj-lokalhistoriske-forening.dk 

Tilmelding senest den 7. november. 

________________________________________________________________________________ 

 

Tilmelding til sensommerudflugten lørdag den 26. august 2017 

 
Undertegnede tilmelder hermed____ personer á kr. 200. 

 

________________________________________________________________________________ 

Navn                                                                  Adresse         Telefon 

 

________________________________________________________________________________ 

Navn                                                                  Adresse         Telefon 

 

Undersdkrift:________________________________ 

Tilmelding til Gunner Nielsen, Gefionsvej 12, 8230 Åbyhøj. Tlf. 86 15 95 45 / 40 35 67 99 eller læg sedlen i 

postkassen på Biblioteket. Eller tilmeld på www.aabyhoj-lokalhistoriske-forening.dk 

Tilmelding efter princippet ”først til mølle.” 
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