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Program for maj 2022 til marts 2023 

 
Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19.00. Mødested: Hjørnet af Ydunsvej og Bragesvej. 
Funkis i Åbyhøj 
Vi skal se og høre om Funkis-villabyggerier i Åbyhøj i 1930’erne. Koncentreret om de 15 

huse, der ligger i høje Åbyhøj.  

    
 
Tirsdag den 30. august 2022 kl. 9.00 til 18.00. 

Sensommerudflugt: Viborg-egnens 1000 år centralt i Jylland  
Udflugt med byvandring i middelalderbyens historie og udvikling i form af klostre, ret, 

ting, kirker, markeder og bygningshistorier! Desuden museum og Bruunshåb Papfabrik. 

Mødested: Ved biblioteket. Max 50 af foreningens medlemmer. Tilmelding nødvendig. 

Blanket vedlagt. Også tilmelding via hjemmesiden. Pris 225 kr. Medbring madpakke. 

 
 
Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19.00 på biblioteket. 

Udskiftning og udflytning af Aaby Bys Mark i 1822 Sådan gik det for sig!  

Syv gårde og fæstere med familie skulle flytte ud. Hvem ville helst eller helst ikke og hvad 

så? Mange spørgsmål herom er ikke tidligere belyst. Vi har ”fundet” de håndskrevne 

spørgsmål, forhandlinger og beslutninger, som de lå fra 1822. 

Fri adgang, Ikke tilmelding. Pris 20 kr. inkl. kaffe/te og brød. Også indbydelse via K40. 

 

 
 
Mandag den 7. november 2022 kl. 19.00 på biblioteket. 

Hvad www.arkiv.dk når frem til om Åbyhøj + eksempler fra arkivets hylder 
Ost og rødvin 
Præsentation af foreningens Kalender 2023 
Pris kr. 50 pr. kuvert. Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket vedlagt. Også tilmelding 

via hjemmesiden.  

 

 
Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00 på biblioteket.  

Generalforsamling Salen på Åby Bibliotek. Indkaldelse efter foreningens love. 

 

Uddybende beskrivelser af arrangementerne på de næste sider. 

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19.00. 
Da Funkis kom til Åbyhøj 
Hans-Jørgen Jensen, der bor i et af funkishusene, Ydunsvej 28, vil på en gåtur forbi de 15 

funkishuse i høje Åbyhøj fortælle deres historie. Arkitekten Hans Møller tegnede 7 af dem. 

Vi starter, hvor arkitekten selv boede frem til sin død i 1989. På turen vil der blive fortalt 

om de mangfoldige forskelle, der er på husene. Bl.a. de byggematerialer der blev brugt, da 

ikke alle bygherrerne byggede, som det var udtænkt af dem, der opfandt byggestilen.  

Vi slutter som sædvanlig af med en sodavand eller øl. Ingen tilmelding. 

 
 
Tirsdag den 30. august 2022 kl. 9.00 til 18.00. 

Sensommerudflugt: Viborg-egnens 1000 år centralt i Jylland.  
Udflugtens første mål er Bruunshåb Papfabrik, der som arbejdende museum viser og kører 

store maskiner for os og i dag fremstiller æsker. 200 års historie ved Nørreåen og Søndersø. 

På samme side af søerne Asmild kloster, og vi er 1000 år tilbage. Ved Borgvold frokost 

med medbragte madpakker. 

Ankommet til domkirkepladsen bydes på gåtur ad gader og stræder med fortælling om  

bygninger, begivenheder og steder: Landstinget, klostre, markeder og handel, Snapstinget, 

kirker, katedralskolen, Latinerhaven og borgerhuse. Adgang til Skovgaard Museet indgår i 

turen og tid på egen hånd. Hjemturen med eftermiddagskaffe på Ans Kro. Dernæst til 

Grønbæk, Gjern, Pøtmølle, Hinnerup, Kvottrup - og Tilst.  

Tilrettelagt af Jørgen Brøndlund Nielsen og Gunner Nielsen.        

Pris kr. 225 dækker bustur, adgang til besøgssteder, rundvisning og eftermiddagskaffe. 

Medbring selv madpakke. Øl og vand kan købes.  

Tilmelding nødvendig. Max 50 af foreningens medlemmer. Optages efter først-til-mølle-

princippet. Tilmeldingsblanket er vedlagt. Benyt gerne foreningens hjemmeside.  

Mødested: Ved biblioteket. Betaling i bussen. 

 

 
Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19.00 på biblioteket. 

Udskiftning og udflytning af Aaby Bys Mark i 1822 Sådan gik det for sig!  

17. oktober 1821 tilkendegav godsejer Tøger Lassen Althalt til Lyngbygaard, at han agtede 

at udskifte Aaby Bys Marker. Taksation fandt sted den 5. nov. 1821. 7. marts 1822 mødtes 

i Aaby ejeren og landinspektør Krosp fra Frederiz samt alle gårdfæstere for at afgøre de 

foreløbige bestemmelser. 15. marts 1822 faldt alt på plads ved nyt møde. 

Syv gårde og fæstere med familie skulle flytte ud af byen. Hvem ville helst eller helst ikke 

og hvad så? Hvem kunne bestemme og hvordan? Kunne man bytte og hvad med 

bestikkelse? Vilkårene? Hvordan med daglejerne i byen? Disse spørgsmål er ikke tidligere 

belyst. Vi har fundet de håndskrevne spørgsmål, forhandlinger og beslutninger, som de lå i 

arkiv fra 1822. Historien bliver fortalt med eksempler og vist som sognekort på storskærm 

med matriklerne og personers deltagelse og fremtidsperspektiverne. Gunner Nielsen. 

Jørgen Brøndlund Nielsen indleder og indrammer tiden dengang med gennemførelse af 

landboreformerne og frigørelsen.   

Fri adgang, Ikke tilmelding. Pris 20 kr. inkl. kaffe/te og brød. Også indbydelse via K40. 

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


Mandag den 7. november 2022 kl. 19.00 på biblioteket. 

Hvad www.arkiv.dk når frem til om Åbyhøj + eksempler fra arkivets hylder 
Niels Løgager Nielsen demonstrerer programmets funktion og muligheder ved visning på 

storskærm. Niels udvælger nogle lokale emner og anliggender - og viser søgningen. 

Arkivalierne ses som regel ikke på Arkiv.dk, men arkivalier for de valgte emner er taget 

ned fra arkivets hylder og præsenteres, når tæppet løftes. 

Efter demonstrationen bliver der lejlighed til at stille spørgsmål.   

Ost og rødvin 

Præsentation af foreningens Kalender 2023 

En forventet livlig og vedkommende kalender præsenteres og sælges.  

Carl Aksel Kragh Sørensen og Gunner Nielsen 

 

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

Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket vedlagt. Også tilmelding via hjemmesiden. 

 

 

Lokalhistorie når medlemmerne blander sig!  
 

Arkivets SKÆRM i bibliotekets forhal 
De lokalhistoriske visninger på skærmen vækker umiddelbar interesse, når borgere 

kommer til biblioteket. Igennem årene er vist serier af billeder med tekster om hverdagsliv, 

arbejdsliv, forandringer i bybilledet, foreninger, gamle kort og stemninger fra torvedag og 

friluftforestillinger i parken m.m.. 

Vi vil gerne vise serie med billeder og forklarende tekster fra din arbejdsplads eller dit 

arbejdsliv. Måske du er optaget af forandringer af anlæg i det område, du bor i eller den 

vej, du dagligt går: Vejen til skole, kirken, biblioteket og indkøb - eller bussen. Du tager 

billeder, og vi får et tids- og stemningsbillede.   

Kontakt Niels Løgager Nielsen på arkivet (torsdag 14.30-17.30) eller telefon 20 24 51 80.    

 

Lokalhistorisk forenings to MONTRER i bibliotekets forhal 
Udstillingerne i montrerne har tilsvarende opmærksomhed. Her er det tilmed muligt at 

udstille ting og sager.  

Vi søger altid billeder fra forretninger, gerne indendørs.  

Sammen med en lille fortælling om dit arbejde, et erhverv eller en interesse, kan vises 

værktøj, pokaler, plakater, legetøj eller de ting fra barndommen, som du ikke nænner at 

skille dig af med. På samme måde billeder, forklaringer og fortællinger om selv den 

mindste legeplads. Måske en beretning fra en opdagelsesrejse i Åbyhøj. 

Vi er selvfølgelig behjælpelige med at arrangere en udstilling, der typisk kunne vare 2-3 

måneder. Kontakt Erland Wittus på arkivet torsdag eftermiddag eller telefon 22 72 82 30.    


