


ÅBYHØJ KULTURUGE – UGE 40 – 2022 

Åbyhøj Kulturuge, også kaldet K40, starte-
de i 2019 på foranledning af Åby Sogn, 
Åby Biblioteks Venner og Elværket i Åby-
høj. Kulturugen foregår hvert år i uge 40 
og henvender sig til alle, der har tilknytning 
til 8230 Åbyhøj. 
Intentionen med Åbyhøj Kulturuge er, at alle 
typer af aktører i Åbyhøj skal have en 
chance for at blive eksponeret, og ugen 
stykkes sammen af aktiviteter, som udbydes 
af bydelens foreninger, netværk og private 
aktører.  
Aktiviteterne kan foregå på kendte og min-
dre kendte steder, scener og platforme i 
Åbyhøj. Man har selv ansvar for sin aktivitet 
både økonomisk og praktisk. 
 
Til at koordinere kulturugen er nedsat et 
K40-udvalg, hvis medlemmer er repræsen-
tanter fra Åby sogn, menighedsrådet, Åby 
Biblioteks Venner og Elværket. Ideen med 
dette udvalg er at skabe en mulighed for 
at styrke det kulturelle samarbejde i Åby-
høj. 
 
Private aktører, netværk eller foreninger i 
Åbyhøj er velkomne til at deltage med  
aktiviteter i kulturugen. 
Henvendelse: kulturaaby@gmail.com 
Åbyhøj Kulturuge har Facebook-siden: 
”Åbyhøj Kulturuge 40”, og der laves hvert 
år et trykt program, som husstandsomdeles 
medio september.  

S. 2 



LØRDAG DEN 1.10.22 

Kl 10-11  Massage-inspiration for store børn (3-10 år) v. Stefanie Vinther 
Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7  
 

Går du og savner nærvær og fysisk kontakt med dit store barn? På denne workshop 

får du redskaber til, hvordan du kan få hyggen, nærværet og berøringerne ind i 

hverdagen. Medbring et tæppe og en eller flere bøger med billeder af dyr.  

Tilmeld:  www.ezme.io/c/x6q/kGkZ. Pris 150 kr. pr familie (maks 10 familier) 

Kl 14-16 Åby Sogns kunstforening. Sognegården, C.A. Thyregodsvej 47-49  

Åby Sogns Kunstforening inviterer til fernisering på 
Kunstudstilling af Susanne Schneekloth. 
Stilen kan bedst betegnes som abstrakt/figurativ, 
og motivet opstår tit direkte på lærredet i legen 
med farverne. Inspirationen kommer fra livet i by-
en og relationer mellem mennesker  
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Kl 11-12 Kulturuge-åbning, Sognegården, C.A. Thyregodsvej 47-49  

Gå med i åbningsoptoget, hvor 

musikklubben KUCHEZA igen fø-

rer an med sang, musik og sam-

barytmer. Optoget starter med 

åbningstale ved Sognegården. 

Alle er velkomne. Afhængigt af 

vejret ender ruten i parken eller 

på biblioteket med en lille kon-

cert/fællessang/dans 

 

 
Foto: John Blæsbjerg 

https://ezme.io/c/x6q/kGkZ


SØNDAG DEN 2.10.22 
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Kl 11-12 SICK træning i Åbyhøj Park 
 

I anledning af Åbyhøj Kul-
turuge er træningen i uge 
40 flyttet til Åbyhøj Park.  
SICK Project er startet for, at 
alle, der har lyst, kan holde 
sig i form med et stærkt 
fællesskab. Det er gratis at 
deltage, og alle er velkomne  

 
 

 

 

 

Kl 14-15.30 Kirkegårdsvandring/rundvisning på vores kirkegård i Åbyhøj 
 
Vi er 3 gartnere som gerne 
vil vise vores dejlige kirke-
gård frem til alle, der er in-
teresserede i planter, blom-
ster og historier fra kirke-
gården eller bare gerne vil 
se hvad kirkegården kan til-
byde. Vi starter nede ved 
Åbyhøj kirke kl. 14 

Kl 15.30-16.30 Fællessang og koncert med Cassiopeia koret, Sognegården, C. A. 
Thyregodsvej 47–49 
 

Cassiopeia Koret består af 25 velsyngende og entusiastiske kormedlemmer. Koret 

synger en blanding af udenlandsk/dansk klassisk og rytmisk musik. Koret dirigeres af 

Karen Sofie Worre Sørensen, studerende på Det Jyske Musikkonservatorium  



MANDAG DEN 3.10.22 
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Kl 16.30 Åbyhøjbilleder skabt af børn og unge, Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej  
 
Der inviteres til fernisering på årets kulturuge-udstilling, som omfatter billeder, som er 
skabt af børn og unge - bl.a. har 1.G’erne på ÅSG arbejdet med at fotodokumente-
re street art værker, som er lavet rundt omkring i Åbyhøj. 

Kl 19-21 Forfatteraften: Anne-Cathrine Riebnitzsky, Åby Bibliotek, Ludvig Feil-

bergsvej 7 

Den prisvindende forfatter har en usædvanlig baggrund, da hun både har bevæget 

sig i det militære miljø såvel som det litterære. Denne aften fortæller hun om sit for-

fatterskab med udgangspunkt i den seneste roman Vindens port.  

Billetter a`75 kr. på www.pretix.eu/aakb/35380/ 

 

 

 

 

Kl 14-15.45 H. C. Andersen, musikken, sange og anekdoter, Sognegården, C.A. 
Thyregodsvej 47-49 
 
Åbent hus i Sognegården ved Steen Søgaard. Kaffe og hjemmebag 25,- kr. 

https://pretix.eu/aakb/35380/


TIRSDAG DEN 4.10.22 
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Kl 14-15.30  Om Poul Dissing og Benny Andersen. Åbygaard (Folkehuset Åbyhøj), 

Kingosvej 1-7 

Med udgangspunkt i Svantes viser (1972) og frem til Hymner og ukrudt (1985) for-

tæller Filt Kristensen om Poul Dissing og Benny Andersens samarbejde. Undervejs syn-

ger vi sammen nogle af de kendte sange bl.a. ”Hilsen til forårssolen” og ”Om lidt er 

kaffen klar”  

Kl 16-17 Gør hjernen stærk med SMART-training, Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs-

vej 7 

Hjernen elsker at blive udfordret, lege og lære nyt. Jytte Halborg introducerer til 

denne træningsform, hvor vi sætter hjernecellerne i spil med at huske, tænke kreativt, 

have overblik og holde koncentrationen. Enkelt og ligetil og tilmed sjovt. For alle, der 

gerne vil holde både krop, muskler og hjerne i form. Det er gratis. Alle er velkomne 

Kl 19-21.30 Udskiftning og udflytning Åbys Mark i 1822 - sådan gik det for sig, 

Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 

 

Syv gårde med fæstere og familie skulle flytte ud af byen. Hvem ville helst eller helst 
ikke og hvad så? Hvem bestemte og hvordan? Bytte og bestikkelse? Hvem blev tilba-
ge i byen? Disse spørgsmål er ikke tidligere belyst. Vi har fundet de håndskrevne 
spørgsmål, forhandlinger og beslutninger fra 1822. Historien bliver fortalt med ek-
sempler og vist som sognekort med navns nævnelse.  

Arrangør: Lokalhistorisk Forening. Fri adgang, Pris 20 kr. inkl. kaffe/te og brød. 

Kl 19-21 Kvantefysikken - Livestreaming fra AU, Elværket, Thorsvej 4 
 

Kl 19.30 Koncert Tamra Rosanes, Åbyhøj Kirke, Silkeborgvej 
290 
 
I koncerten Halleluja Special synger Tamra Rosanes ameri-
kansk gospel, spirituals, hymner og country ballader.  
Billetter a`100 kr på www.aaby-sogn.dk eller ved indgangen 
fra kl. 18.45  
 
                                                                      
 

http://www.aaby-sogn.dk


ONSDAG DEN 5.10.22 

Kl 10-12 Barselscafe om babysøvn (0-12 mdr.) v. Stefanie Vinther, Åby Bibliotek, 

Ludvig Feilbergsvej 7 

 

Vil du gerne lære hvordan du med zoneterapi og massage kan hjælpe dit barn til en 

bedre søvn? Efter faglige oplæg fra en kiropraktor/ammevejleder og en zonetera-

peut/pædagog, er der uformel hygge og mulighed for at stille spørgsmål og få 

checket din baby. Tilmeld: www. ezme.io/c/x6q/kGkG  Pris 150 kr. pr voksen  
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Kl 15-16 Fællessang med ”Bønne”, Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 

Bjørn ’Bønne’ Christensen er nok mest kendt for sine mange år i henholdsvis Harmoni-

orkesteret Kærne og Østjydsk Musikforsyning 

Kl 17.15 Orglets halve time, Gl. Åby Kirke, Åby Kirkevej 1 
 
50 års jubilæum for orglet i Gl. Åby kirke. Koncert ved organist Jette Prip og rytmisk 
kirkemusiker Filt Kristensen 

Kl 19-21.30 Koncert ”K40 har scenen på Elværket”, Thorsvej 4 
 
I form af en slags minifestival med lokale ensembler giver vi en smagsprøve på, hvad 
der rør sig på den mere uofficielle musikfront i Åbyhøj og omegn. Som publikum til tre 
forskellige velspillede og engagerede musikalske indspark får du en god oplevelse 
af forskellige stilarter. Billetter a`50 kr. på www.place2book.com/da/sw2/sales/
dvhlfw9v8q 
 
 

Kl 14:30-16 Basarkreds i Sognegården, C.A. Thyregodsvej 47-49 

https://ezme.io/c/x6q/kGkG
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/dvhlfw9v8q
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/dvhlfw9v8q


TORSDAG DEN 6.10.22 
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Kl 14-16 Syng med og tip et hit med Klaus og Karin, Folkehuset Åbyhøj (tidligere 

Lokalcenter Åbygaard), Kingosvej 1- 7 

- kendt fra programmet af samme navn på DK4 og Klaus & Servants, der har været 
på toppen af poppen siden tresserne og er ”still going strong”.  Fri entre 

Kl 14-17 Bordtennis – Åbent hus. Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 

I samarbejde mellem Åby Biblioteks Venner og RBC bordtennis klub inviterer vi til 
åbent hus i lokalerne på biblioteket  

Kl 16-16.45 Zumba med Bente Nedergaard, Elværket, Thorsvej 4 

Prøv at danse zumba. Det kræver ingen forkundskaber. Man danser uden partner. 

Husk lette indendørs sko, og tøj du kan bevæge dig i. Tilmelding til zumbaben-

te@gmail.com 

Kl 16-17.30 Vil du vide mere om ”Åbyen"? Mødested: Netto, Søren Frichsvej 53m 
 

K40 og Lokalhistorisk Forening inviterer på en guidet vandretur i den nye bydel for-

håbentlig med mulighed for at se en lejlighed indefra og tale med beboere i områ-

det.  Tilmelding ikke nødvendig                                                                                                 

Kl 16.45-17.45 Gør hjernen stærk med SMART training, Åby Bibliotek, Ludvig Feil-

bergsvej 7 

Hjernen elsker at blive udfordret, lege og lære nyt. Jytte Halborg introducerer til 

denne træningsform, hvor vi sætter hjernecellerne i spil med at huske, tænke kreativt, 

have overblik og holde koncentrationen. Enkelt og ligetil og tilmed sjovt. For alle, der 

gerne vil holde både krop, muskler og hjerne i form. Det er gratis. Alle er velkomne 

Kl 19-21 Frirum inviterer til Dialogcafé, Vibyvej 63B, kld 
  
Man kan grave grøfter eller bygge broer mellem mennesker og holdninger. I kultur-
ugen inviterer Frirum til Dialogcafé, hvor der vil være mulighed for at træne dialog-
musklerne og blive klogere på, hvorfor samtale og det at lytte er vigtigt. Dialogca-
féen er arrangeret af en flok brobyggere, som er uddannet fra Foreningen Brobyg-
gerne med Özlem Cekic. Kig forbi til en kop dialogkaffe, spændende samtaler eller 
prøv brobyggerspillet. 



FREDAG DEN 7.10.22 
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Rundvisninger på Aarhus Statsgymnasium med fokus på gymnasiets særegne 
arkitektur og kunst i verdensklasse, Fenrisvej 33  
 
Har du lyst til at besøge Statsgymnasiet og få en rundvisning og en forfriskning, så 
skriv en mail på post@aarhusstatsgymnasium.dk senest mandag den 3.10. 

Kl 16-17 Kom til sambafest og musikalsk leg med Kucheza, Elværket, Thorsvej 4 
 
Kucheza er en traditionsrig 
musikklub for børn og unge, 
beliggende i Åbyhøj, hvor 
fællesskabet er i højsædet. 
Kom og lær nye, sjove lege, 
Kucheza-sange, afrikansk 
dans, og få en koklokke eller 
sambatromme i hånden og 
spil med! Gratis adgang 
 
 
 
 
Foto: John Blæsbjerg 

 

Kl 19.30-22 ”Forklædt som voksen” Fællessang i koncertforklædning, Elværket, 

Thorsvej 4 

En anderledes og medrivende 

koncertoplevelse med nogle 

af Kim Larsens stærkeste san-

ge bundet sammen af sjove 

historier og underholdende 

anekdoter om sangene og 

Larsen selv.  Fællessang og 

den følelse af samhørighed 

der opstår, når man synger 

sammen - det kan noget!!                                                                                        

Billetter a`125 kr. på www.place2book.com/da/sw2/sales/bvaigsfjm3 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/bvaigsfjm3
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LØRDAG DEN 8.10.22 

Kl 10.30 Åbyhøj løber med hinanden og samler penge ind til julehjælp, Åbyhøj 
park – start nederst mod Åby skole 
 
Kom og vær med i et familieløb og løb så langt, du har lyst til. Alle – store og små  
kan være med. Det er gratis at deltage – man kan donere penge, som går ubeskåret 
til julehjælp i Åby sogn 

 

Biblioteket fejrer kulturugen, Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 
 
Kl 10-13 Plante– og frøbyttemarked 
Kom med de planter og frø du har for mange af og byt dem til noget andet  
(kontakt Poul Helge for tilmelding til markedet 24815559) 
 
Kl 10-13 Besøg ”Klubben”, få en snak med Bente og hør om de nye muligheder på 
Åby Bibliotek 
 

Kl 10.30-12 Sommerfugle - natur-
formidling i børnehøjde 
Vi får besøg af en naturformidler, 
der ved rigtig meget om sommer-
fugle, så kom forbi Åby Bibliotek 
med hele familien. Få også udleve-
ret et sommerfugleværtsfamilie-kit, 
som hjælper dig i gang med at for-
bedre levevilkårene for sommerfug-
le i din egen have. Sammen bygger 
vi et sandt sommerfugleparadis i 
Åbyhøj 
 
 

Kl 10.45-11.45 Pop-Op-Poeterne 
Oplev Pop-Op-Poeterne optræde på slap line med performancedigte samt tekster 
med humor og eftertænksomhed. Nu med Johs Thorst som gæst 
 
Kl 12-12.30 Koncert med det rytmiske a capella kor Off Beat 
Under ledelse af dirigent Anne Rossau er koret garant for en oplevelse med skøn 
samklang, svingende rytmer og god stemning 
 
 

Kl 10-12 Workshop om Arkiv.dk, Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 
Med Niels Løgager - med cases 
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Kl 16.30-17.30 ”Den Blå time” med Trio Saga, Gl. Åby kirke, Åby Kirkevej 1  

I den blå time lytter vi til jazzmusik, vi synger en blanding af nye og gamle salmer til 

jazzakkompagnement. Vi er stille sammen og deler brød og vin sammen siddende i 

en cirkel. Gudstjeneste i den blå time er tænkt som et refleksionsrum, en opladnings-

station på vej ind i en ny uge. Det faste orkester er Trio Saga 

SØNDAG DEN 9.10.22 



Onsdag d. 5.10 
 
Barselscafè om babysøvn (0-12 
mdr) Åby Bibliotek, 10-12 
 
Basarkreds, Sognegården, 14:30-
16 
 
Fællessang med ”Bønne”, Åby 
Bibliotek, 15-16 
 
Orglets halve time, Gl. Åby Kirke,  
17.15-17.45 
 
Koncert ”K40 har scenen”. Elvær-

ket, 19-21.30 

Mandag d. 3.10 
 
Steen Søgaard: H C Andersen, 
musikken, sange og anekdoter 
Sognegården, 14-15.45 
 
Fernisering: Åbyhøjbilleder skabt 
af børn og unge. Åby Bibliotek, 
16.30 
 
Forfatteraften: Anne-Cathrine 
Riebnitzsky, Åby Bibliotek, 19-21 

Torsdag d. 6.10 
 
”Syng med og tip et hit” med 

Klaus og Karin, Folkehuset Åby-

høj (Lokalcenter Åbygaard), 14-

16 

 

Bordtennis åbent hus. Åby Biblio-

tek, 14-17 

 

Byvandring i Åbyen, 16-17.30.  
 
Zumba med Bente Nedergaard, 
Elværket,16 –16.45 
 
SMART træning v. Jytte Halborg. 
Åby bibliotek, 16.45 –17.45 
 
Dialog Cafè i Frirum, 19-21 

 

”Forklædt som voksen” Fælles-

sang i koncertforklædning, Elvær-

ket, 19.30 

 

Fredag d. 7.10 
 
Rundvisning på Aarhus Stats-
gymnasium. Tilmelding  
post@aarhusstatsgymnasium.dk 
 
KUCHEZA - sambafest og musi-
kalsk leg, Elværket, 16-18 

Lørdag d. 8.10 
 
Åbyhøj løber med hinanden, Åby-
høj Park, 10-12 
 
Workshop om ARKIV.dk, Åby 
Bibliotek, 10-12 
 
Biblioteket fejrer Kulturugen: 
 
Plante– og frøbyttemarked,10-13  

Besøg Bente i ”Klubben”, 10-13  

Sommerfugle –naturformidling i 

børnehøjde, 10.30-12  

Pop-Op-Poeterne, 10.45-11.45  

Koncert med koret Off Beat, 12-

 
Se flere detaljer i det trykte pro-
gram eller på Facebook under:  
 
Åbyhøj Kulturuge 40 

 
Programmet er tilgængeligt på 

www.aabybibvenner.dk og  

www.aaby-sogn.dk og 

www.el8230.dk 

Lørdag d. 1.10 
 
Massageinspiration for store børn 

(3-10 år), Åby Bibliotek, 10-11 
 
 

Åbning af kulturugen. 
Kucheza optog fra Sognegården, 
11-12 
 
Åby Sogns kunstforening Fernise-

ring Sognegården, 14-16 

Tirsdag d. 4.10 
 
Filt Kristensen fortæller om Poul 
Dissing og Benny Andersen med 
fællessang. Åbygaard, 14-15.30 
 
SMART træning med Jytte Hal-
borg, Åby Bibliotek, 16-17 
 

Lokalhistorisk Forening; Udskift-
ning og udflytning af Åbys Mark i 
1822, Åby Bibliotek, 19-21.30 
 
Kvantefysikken Livestreaming fra 
AU, Elværket, 19-21 
 
Tamra Rosanes koncert Halleluja 
Special, Åbyhøj Kirke, 19.30 

Søndag d. 9.10 
 
”Den blå time” med TRIO SAGA,  
Gl Åby Kirke, 16.30 

Søndag d. 2.10 
 
SICK træning i Åbyhøj Park 11-12 
 
Rundvisning på Åbyhøj Kirkegård, 
14-15.30 
 
Cassiopeia koret -fællessang og 
koncert, Sognegården, 15.30-16.30 

http://aabybibvenner.dk/
https://www.aaby-sogn.dk/
https://el8230.dk/

