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Program for maj 2019 til marts 2020
Mandag den 3. juni kl. 19.00.

Byvandring i Åby. Fra tiden som landsby med 18 driftige gårde
Byens forandringer konkret og i glimt som resultat af tidernes
udfordringer og tilpasning. Mødested: Aaby Kirke.
Lørdag den 24. august kl. 9.00 – 18.00.

Sensommerudflugt. Jylland på tværs med bus, jernbane og bus
Bryrup og tog til Vrads. Hedeområder og plantager, Skarrild som hedeby, vandingskanaler, Skjern Å set fra Lønborg Kirke og kig på Herning.
Mødested: Bibliotekets parkeringsplads. Max. 50 deltagere.
Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket er vedlagt.
Pris 200 kr. Betaling i bussen.
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00 på biblioteket.

Idrætsforeningernes tilblivelse og pionertid i Åbyhøj
Idrætten fejrer i år 100 året for starten i Åbyhøj. Fortælling om
begivenheder, hændelser og de frivillige pionerer, der satte det hele i
gang. Kaffe/te: 20 kr.
Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra 30. august.
Tirsdag den 12. november kl. 19.00 på biblioteket.

Hvad er det, der gør Åbyhøj til Åbyhøj? Ost og rødvin. Kalender 2020
Sognepræst Karsten Høgild fortæller om sit møde med Åbyhøj.
Han vil lægge op til debat om, hvad det er, der kendetegner Åbyhøj.
Aftenen indledes med den 9 minutters Åbyhøj film fra 1970.
Pris kr. 50 pr. kuvert. Betaling ved indgangen. Gerne seddel eller mønter.
Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket er vedlagt.

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 på biblioteket.

Åbyhøj: Virkelighed, erindring, liv og perspektiv gennem 75 år
Folkepensionist Jørgen Aarestrup Nielsen stemplede ind i livet i 1944.
Vi får det umiskendelige indblik i drengetidens Åbyhøj, arbejdslivets
chancer og udfordringer samt om afsnit i familielivet. Kaffe/te: 20 kr.

Mandag den 23. marts 2020 kl. 19.00 på biblioteket: Generalforsamling.

Uddybende beskrivelser af arrangementerne på de næste sider.

Mandag den 3. juni kl. 19.00.

Byvandring i Åby. Fra tiden som landsby med 18 driftige gårde
Ved denne vandring indledes visuelt med faktuelle oversigter og oplysninger om
byens bygningsmæssige og erhvervsmæssige ændringer gennem 1800-tallet.
Under slentreturen, en tidligere brugt betegnelse, bliver nuværende og tidligere
bygninger samt steder iklædt historie og historier om mennesker, erhverv, hændelser og hverdag for børn og voksne i nyere og ældre nutid!
Der spørges om skole, gårdes udflytning, sygekasse, fattiggård, kirke, hvor blev
bønderne af, hvem flyttede ind, vej til åen (Søvej?), to høje huse, Åbyhøj, ældste
huse, jernbanen, overskæring og dobbeltspor, sogneråd i Aaby - hvor?
Tilrettelæggelse: Hans Ravn Nielsen, Henning Kjeldmann, Arne Sørensen og
Gunner Nielsen.
Lørdag den 24. august kl. 9.00 – 18.00.

Sensommerudflugt. Jylland på tværs med bus, jernbane og bus
Til Bryrup i bus. Så historisk hastighed med tog til Vrads. Morænelandskabet
skifter snart til det flade land med bakkeøer. Via Gludsted med marker, hegn og
plantager når vi frem til Harrild Hede. Ved naturcenter der spises den medbragte
mad. Videre til vandrige Holtum Å og Skjern Å samt Arnborg og den 22 kilometer
lange engvandingskanal fra 1870: Dalgaskanalen.
I Skarrild ser vi nærmere på kanalen som akvædukt, og vi får af lokale folk egnens
historie med å, vadested, kanal, hartkorn og museum i fattighus. Classonsborg
fabrik erindrer om Åbyhøj! Vejene om Borris fører os til Lønborg Kirke med det
store vue over Skjern Å, enge, delta og Ringkøbing Fjord. Kaffe ved naturcenter.
I Herning Frilandsmuseet med Jens Nielsens bondegård og kig i perspektiverkasser
med livets gang på en bondegård.
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. Blanket er vedlagt. Optages efter først-til-mølle-princippet.
Betaling i bussen.
Tilrettelæggelse: Jørgen Brøndlund Nielsen, Erland Wittus og Gunner Nielsen.
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00 på biblioteket.

Idrætsforeningernes tilblivelse og pionertid i Åbyhøj

Idrætten fejrer i år 100 året for starten i Åbyhøj.
Med en række industrivirksomheders udflytning til Åbyhøj i begyndelsen af 1900tallet kom mange tilflyttere og bosatte sig her. Befolkningstallet i Aaby Kommune
blev tredoblet i løbet af ganske få år, og et stort behov for fritidsaktiviteter blandt
børn og unge opstod. I 1919 blev idrætsforeningen sparket i gang med fodbold.
Hurtigt kom en række andre idrætsgrene til, og snart fulgte spejderne trop.

Vi sætter fokus på baggrunden, opstarten og det store frivillige pionerarbejde, der
fulgte i disse og de følgende årtier.
Tilrettelæggelse: Preben Blæsild, Arne Sørensen og Arne Rasmussen.
Kaffe/te: 20 kr.
Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra 30. august.
Tirsdag den 12. november kl. 19.00 på biblioteket.

Hvad er det, der gør Åbyhøj til Åbyhøj? Ost og rødvin. Kalender 2020
Sognepræst Karsten Høgild fortæller om sit møde med Åbyhøj og sognet set som
tilflytter og præst.
Ud fra sine indtryk og forundringer vil han lægge op til debat om, hvad der særligt
kendetegner Åbyhøj og dem, der bor her.
Der indledes med den 9 minutters Åbyhøj film fra 1970 om stedet her.
Filmen rører måske ved vores erindring og sætter tiden nu i perspektiv.
Tilrettelæggelse: Karsten Høgild, Gunner Nielsen og Arne Sørensen.
Pris kr. 50 pr. kuvert. Betaling ved indgangen. Gerne med seddel eller mønter.
Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket er vedlagt.
Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 på biblioteket.

Det begyndte i Åbyhøj: Virkelighed, erindring, liv og perspektiv gennem 75 år
Folkepensionist Jørgen Aarestrup Nielsen præsenterer indholdet af sin aften sådan:
Jeg hedder Jørgen, og jeg stemplede ind i livet i 1944.
Valgsprog: Vi er forpligtede til at være gode ved hinanden.
Drengetiden i Åbyhøj - - - Plads nok og højt til loftet.
Arbejdsliv: Chancer og udfordringer.
Familieliv i tre afsnit.
Politik: Fortsat engageret så længe jeg ikke kan lade være.
Folkepensionist og stadigvæk engageret i frivilligt arbejde.
Ingen planer om at stemple ud foreløbig.
Kaffe/te: 20 kr.
Tilrettelæggelse: Jørgen Aarestrup Nielsen, Robert Rasmussen og Gunner Nielsen.
Mandag den 23. marts 2020 kl. 19.00 på biblioteket

Generalforsamling. Salen på Åby Bibliotek. Indkaldelse efter foreningens love.
Dermed er 2019-2020 aftalt og på banen til fremlæggelse.
Samtidig må vi videre med ”at udbrede kendskabet til områdets historie”,
som der står i foreningens formål. Altså nu til 2020-2021!
Her har bestyrelsen brug for medlemmers inspiration og makkerskab!

Se behov, ønsker og tilbud på bagsiden.

En inspirations- og ønskeseddel til medlemmers medvirken.
Folketællinger
Folketællinger er meget givende, når man søger at forstå mennesker i en tids og et
steds sammenhæng og samspil med erhverv, boliger, fritid og familie.
Du kan arbejde hjemme på pc med at finde og læse oplysningerne i folketællingerne. Vi kan fra bestyrelsens side hjælpe og give anvisning på, hvordan
oplysninger samles til brug ved foreningens beskrivelse af den lokale udvikling.
Sognerådsprotokoller
Aaby Kommunes protokoller kan nu læses, foreløbig via et usb-stik fra arkivet.
Det er interessant læsning, der fx giver indtryk af enighed og det modsatte samt
sagsbehandlinger af omfattende karakter i forhold til sognets udvikling og hverdag.
Montrer i forhallen på biblioteket
Udstillingerne i montrerne vækker opmærksomhed blandt bibliotekets brugere.
Arkivets samling er den rene guldgrube til fremvisning af vores lokalhistorie.
Fire gange om året vil vi gerne bringe nye indtryk om mennesker, hændelser eller
steder i Åbyhøj. Giv os lige et praj, hvis du sammen med os vil søge eller kigge i
nogle af de mange arkivkasser. Det giver nemt indtryk af livsberøring og værdier.
Åen og søen
For 2020-2021 er der planer om at se nærmere på åens og søens liv og historie. Her
ligger forklaringer på, at landsbyen opstod nede helt mod syd ”ude i kanten”.
Har du interesse i eller viden og oplevelser omkring å og sø, vil vi gerne høre
herom til anvendelse i forberedelse af et arrangement til næste år.
Gartnerier
Foreningens første og beskedne udgivelse drejede sig om gartnerier i Åbyhøj. Vi
har for få år siden haft gartneriet Belgrano på programmet. Hvis du har kendskab
til livet i og omkring gartnerier her, vil vi gerne høre fra dig. Der var for 60 år
siden 16 gartnerier. En lille arbejdsgruppe beskæftiger sig med emnet. Denne
arbejdsgruppen og bestyrelsen vil gerne høre fra dig.
Åbyhøj 1945-1955
Kunne den periode være ramme om et relevant emne for et arrangement? Hvorfor?
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Gunner Nielsen. Gefionsvej 12, 8230 Åbyhøj. Tlf. 86159545 eller 40356799.
Formand
Åbyhøj, den 14. maj 2019.

