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Vi vil danne et bredt Åbyhøj-grundlag som udgangspunkt og grundlag for stof og emner.  

Derfor denne indbydelse og opfordring.  

Sådan kommer vi i gang 

Du kan vælge et eller flere af emnerne i skemaet. Der arbejdes individuelt eller sammen med andre 

- ved at fortælle noget (interview) 

- ved at skrive og sende noget til os  

- ved at mødes med andre om valgt emne.  

Indhold og udformningen kan fx være ud fra dit kendskab til – dine oplevelser af – dine iagttagelser af  

– din deltagelse i – din viden om – betydning for dig – dine oplevelser sammen med andre. 

 

Hvad og hvordan var Åbyhøj i 1960’erne for børn, unge og voksne - og som samfund, kommune/sogn/sted? 

Marker ved afkrydsning og evt. ord, hvor du eventuelt vil være med.                                                  Sæt X 

1. UNGDOMSLIV 

Ny ungdomsskole, nye muligheder faglige som sociale.  

Foreninger: Idræt, spejder, FDF etc.  

Pop-klubber, fx Electrical på Åby Kroen.   

Andet:  

 

2. HANDEL/ERHVERV/JOB/UDDANNELSE 

Mange små butikker, også udvalgsbutikker, kørende mælkemænd og fiskehandlere.  

Nye butikstyper opstår: Jaco, HB (Kvickly), selvbetj. i købmandsbutikker, centerplaner på Nordrevej.  

Nye virksomheder inden for håndværk og industri opstår.   

Andet:  

 

3. BYGGERI OG UDSTYKNINGER 

Kommunen udbygges – boligforeninger og villaer.  

Andet:  

 

4. KOMMUNALE/OFFENTLIGE FORHOLD 

Fjernvarme etableres.  

Vandværk.  

Andet:  

 

5. SOGNERÅD/KOMMUNE-SAMMENLÆGNING 

Seks forstadskommuner gør oprør med indlemmelse i Aarhus. Politisk systemskifte i Åby Kommune.  

Nye anlægsprojekter påbegyndes inden sammenlægningen: Bibliotek og klubhus på stadion.   

Aaby Kommune solvent. Kassebeholdning overdrages ved kommunesammenlægningen.   

Andet:  

 

6. HVAD BLEV DER TALT OM I DIT ÅRBYHØJ?  

 

7. UDDANNELSE ELLER JOB EFTER AFSLUTTET SKOLEGANG 

Ud af skolen og hvad så? Hvordan det gik til, da du afsluttede skoletiden:  

Hvem mente noget herom eller blandede sig, hvorfor, var der for og imod, mente du noget? 

 

 

Navn_____________________________ Fødselsår _____ Tlf. evt. mail__________________________________ 

 

Læg sedlen i brevkassen på biblioteket (midlertidig indgang). 

Du kan i stedet sende en mail til Gunner Nielsen: grn@aabyhoj-lokalhistoriske-forening.dk. 

Du vil blive kontaktet af redaktionen for dannelse af arbejdsmåde og kommunikation. 

 

Gunner Rosenstedt Nielsen - Formand - Tlf. 86159545 / 40356799. 

 

Generelt: Eksempel på arbejdsproces, form og fremlæggelse af emner 

1. Fortællinger 2. Oplysninger 3. Vurderinger. 4. Evt. generaliseringer.  

Henvisning til andre kilder og relevant dokumentation indgår. 

  

mailto:grn@aabyhoj-lokalhistoriske-forening.dk

