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Program for maj 2021 til marts 2022 

 
Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00. Mødested: Parkeringspladsen ved Åbyhøjgården. 

Gåtur i Gellerup Skov. 
Vi skal se og høre om regnvand, regnvandsprojektet og anlæggene i skoven. Dernæst om 

det tidligere gartneri Petersminde og renovering af Åbyhøjgården.  

    
Torsdag den 2. september 2021 kl. 9.00-18.30. 

Sensommerudflugt til det gamle grænseland.  
Skibelund Krat og Rødding ved guide. Christiansfeld med tilbudt byrundtur og museum. 

Frederikshøj og genforeningsmuseum. Skamlingsbanken. Vonsild.  

Mødested: Bibliotekets parkeringsplads. Max 50 deltagere. 

Tilmelding nødvendig. Blanket er vedlagt. Også tilmelding via hjemmesiden. Pris 250 kr.     

 
Mandag den 4. oktober 2021 kl. 19.00 på biblioteket. 

Tidligere tiders kollektiver i Åbyhøj 
I 1970´erne blev der i nogle større villaer i Åbyhøj oprettet kollektiver. Fire af beboerne 

fortæller om, hvordan kollektiverne opstod samt om de aftaler, der blev indgået for at få 

dem til at fungere. 

Kaffe/te med brød: 20 kr. Tilmelding fra 20. august direkte til Åby Bibliotek, evt. online. 

 
Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.00 på biblioteket. 

Minder om min barndom og mine erindringer om familien i Åbyhøj. 
Ost og rødvin – Kalender 2022 

Torben Ludvigsen er mærket af marken på Åbyvej. Torben fortæller om familie- og 

erhvervsrelationer til familien Westermann og kommer godt rundt og ned i Åbyhøj. 

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

 
Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00 på biblioteket. 

O.I.Offersens store indflydelse i Aaby Kommune 
En usædvanlig politiker med stor betydning for Aaby Kommune. Offersen har fået en vej 

opkaldt efter sig og mindes med navn og virke som inskriptioner på Aabyhøjstenen i byens 

park. Så han er en interessant person at lære nærmere at kende. 

 

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 på biblioteket. Generalforsamling 

 
Uddybende beskrivelser af arrangementerne på de næste sider. 

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00. 

Gåtur i Gellerup Skov – tidligere gartneri – renovering af Åbyhøjgården. 
Projektleder Lasse Hansen fra Århus Vand går med på turen i Gellerup Skov og fortæller 

om det store regnvandsprojekt, der foregår i Åbyhøj. Vi får et fagmæssigt indblik i 

planlægning og udførelse af projektet med anlæg af grøfter, sluser, rør og sø i skoven. 

Derefter fortæller Aksel Kragh Sørensen lidt historie fra dengang, hvor det store gartneri 

Petersminde lå på arealet ved Åbyhøjgården. 

Til sidst vil Aksel Hoffmann fortælle om den sidste store renovering af Åbyhøjgården. 

Vi slutter som sædvanlig af med en sodavand eller øl. 

Tilrettelæggelse Gunner Nielsen og Arne Sørensen. 
 
 
Torsdag den 2. september 2021 kl. 9.00-18.30. 

Sensommerudflugt til det gamle grænseland.  
Skibelund Krat og erindringssteder på vejen til Rødding ved Jørgen Kloppenborg 

Skrumsager. Christiansfeld, hvor madpakken spises i  Comeniushaven eller ved 

Genforeningspladsen. Tilbud om  by-rundvisning og museum.  Frederikshøj med 

grænselandsmuseet og eftermiddagskaffe. Skamlingsbanken. Vonsild nordligst i 

hertugdømmet Slesvig.    

Tilrettelagt af Gunner Nielsen, Erland Wittus, Arne Ellerup og Jørgen Brøndlund Nielsen.  

Turen starter kl. 9.00 fra bibliotekets parkeringsplads. Max 50 deltagere, men efter 

retningslinjer bestemt af Corona-situationen til den tid.  

Pris kr. 250 dækker bustur, adgang til besøgssteder, rundvisning og eftermiddagskaffe 

med brød. Medbring madpakke. Øl og vand kan købes.  

Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket er vedlagt. Benyt gerne tilmelding via 

foreningens hjemmeside. Optages efter først-til-mølle-princippet. Betaling i bussen. 

 
 
Mandag den 4. oktober 2021 kl. 19.00 på biblioteket. 

Tidligere tiders kollektiver i Åbyhøj 
I 1970´erne blev en del af de større villaer i Åbyhøj købt af unge mennesker, der oprettede 

kollektiver i villaerne. Jens Ole Aaris fra kollektivet i Bakke Alle 10, Erik Lyhne fra 

Yrsavej 1, Helge Haar fra Ydunsvej 6 og Peter Kramhøft fra Bragesvej 38 kommer for at 

fortælle os om deres kollektiver. Vi får et indblik i, hvordan de forskellige kollektiver 

opstod, det vil sige, hvad var motivationen for at oprette et kollektiv og hvordan foregik 

udvælgelsen af bofæller. Desuden skal vi høre om de økonomiske og praktiske aftaler, der 

blev indgået for at få kollektiverne til at fungere. Hvordan blev de økonomiske forhold 

ordnet i forbindelse med til- og fraflytninger? Hvordan blev de forskellige arbejdsopgaver - 

madlavning, børnepasning, tilrettelæggelse af fester, vedligehold mm – fordelt? Endelig 

omtales forholdet til naboerne og til andre kollektiver. Tilrettelæggelse: Arne Ellerup, Niels 

Løgager Nielsen og Preben Blæsild. 

Kaffe/te med brød: 20 kr. Tilmelding fra 20. august direkte på Åby Bibliotek – evt. online. 

 
 

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


Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.00 på biblioteket. 

Minder om min barndom og mine erindringer om familien i Åbyhøj. 
Ost og rødvin – Kalender 2022 

Torben Ludvigsen har meget at fortælle om tid, sted, hændelser, mennesker og værdier  

– set fra øjeblikket og i erindringens lys og slør. Så spørgsmål kan komme på banen.  

Torben kender tiden, så hans foredrag med ledsagende Power Point billeder er disponeret: 

• Kort præsentation af mig. 

• Erindringer fra mit barndomshjem på Åbyvej 31 i Åbyhøj. 

• Minder om min tid ”Uden for havelågen på Åbyvej”. 

• Præsentation af Westermann familien, som et led i min familie. Silkeborgvej 279. 

• Historisk tilbageblik af virksomheden Legetøjsimporten i Åbyhøj. Silkeborgv 268. 

• Kommentarer og egne oplevelser i forbindelse med Ole Henrik Laubs bog  

• ”Bag havelågen i Åbyhøj”. 

• Mine sportsinteresser i tilknytning til Åbyhøj. 

• Lidt af hvert fra Åbyhøj. 

• Kirkerne i Åbyhøj – Min families epoke i Åbyhøj slutter. 

 
Efterfølgende ost og rødvin samt præsentation af foreningens kalender 2022. 

Pris kr. 50 pr. kuvert. Betaling ved indgangen! Gerne med seddel eller mønter. 

Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket vedlagt. 

 
 
Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00 på biblioteket. 

O.I. Offersens store indflydelse i Aaby Kommune 
Offersen kom til Aabyhøj i 1911 og etablerede sig som karetmager. Allerede i 1915 blev 

han valgt ind i sognerådet som repræsentant for socialdemokratiet. I 1925 blev Offersen 

fuldtidspolitiker som sognerådsformand, hvor han overtog styringen af en kommune, der 

var så forgældet, at indenrigsministeriet havde sat den under administration. Ved Offersens 

død i 1952 var kommunen en af landets bedst konsoliderede på trods af en lav 

skatteprocent og landets laveste takster for lys og gas. 

Offersen var en meget aktiv politiker. Ud over sognerådsarbejdet og en række 

kommissioner og lokale bestyrelser sad han i amtsrådet som formand for sygehusudvalget 

og i Landstinget som respekteret politiker.   

Vi vil denne aften sætte fokus på Offersens virke og udviklingen i Åbyhøj 1925-1952  

Tilrettelæggelse: Preben Blæsild, Arne Sørensen og Arne Rasmussen 

 
 
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 på biblioteket. 

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

Efter generalforsamlingen vil Niels Løgager Nielsen fortælle om Frich’s fabrikkers 

produktion af dieselbusser i 1930’erne. De var de første danskproducerede dieselbusser og 

anset for en lovende konkurrent til benzindrevne busser. 

 

Nu har du set foreningens program for arrangementer det kommende års tid! 

Du kan se på indholdet, at det bygger på bestyrelsesmedlemmers ideer, 

erindringer, viden og arbejde med at finde videre rundt i lokalhistoriens kilder. 

Men det ses også, at vi møder og finder medlemmer og andre, som indgår med 

faglig viden og engagement eller lokalhistoriske erindringer og vurderinger – eller 

en kombination. 

 

 

 

Når vi i dagligdagen eller i specielle situationer møder det lokale!!! 

For os selv som borgere i eller fra Åbyhøj har vi af og til eller tit og 

ofte forundringer og spørgsmål om Åbyhøj: Hvorfor er det sådan, hvad 

skete der eller hvordan kan det være etc.? 

Det vil vi gerne høre fra dig eller personer, der fortæller dig noget. 

 

 

 

Studiekredslignende aktivitet overvejes 

Fx udgangspunkt i egne interesser og spørgsmål udmøntet 

i medvirken ved spørgsmål, løsninger og deltagelse 

sammen med andre. 

Fysiske rammer i arkivet med lokale erindringer, billeder, 

beskrivelser og oplysninger. 

Rent individuelt udgangspunkt og engagement. 

Datoer og tid: Tilbudte datoer og tidsinterval oplyses på 

hjemmesiden, men frit fremmøde 

 

 

 

Til foreninger og grupper 

Hvis I har faglig eller interessebetonet formål eller aktivitet, er I velkomne til 

spørge os i lokalhistorisk foreningens bestyrelse, om vi har lokalhistoriske 

fortællinger i skriftlig eller mundtlig form - og måske et lydmæssigt bibliotek 

med lokalhistorisk indhold i forhold til jeres område.      

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne   

Gunner R. Nielsen 

Åbyhøj, den 12. maj 2021 


