
Du kan læse mere om Fællesrådet på hjemmesiden:

åby-åbyhøjfællesråd.dk

Elværket
Elværket er et nyt socialt og kulturelt mødested i Åbyhøj. Bygningen er gammel, fra 1913. 
Den var ved at forfalde, da nogle af lokalområdets borgere blev enige om at arbejde for en 
bevaring. Dels fordi huset er flot og har de byggetekniske kvaliteter fra den tid. Dels fordi et 
istandsat hus kunne bruges til gavn for borgerne i lokalområdet. Det lykkedes at få elværket 
restaureret!

I dag står Aarhus Kommune som ejer af bygningen, men driftsansvaret er overdraget til forenin-
gen Elværket Åbyhøj. Husets drift er helt afhængigt af frivillig arbejdskraft.
Du kan se alt om frivilligt arbejde, arrangementer, hvordan du afleverer forslag til aktiviteter og 
meget andet på foreningens hjemmeside: www.el8230.dk.

I mange år leverede huset strøm til alle i Åbyhøj. Nu strømmer en anden form for energi ud af 
huset. Elværket er et kulturhus med koncerter, foredrag og meget andet, et medborgerhus, hvor 
alle fra lokalområdet har mulighed for at deltage i aktiviteter, som de selv eller andre har sat i 
værk. Endelig er det et forsamlingshus, der kan lejes til fester og andre sammenkomster.

Åby Sogn
Sognegården, Åbyhøj Kirke og Gl. Åby Kirke danner ramme om mange åbne tilbud for både 
store og små:
Babysalmesang, de små synger, minikonfirmand og spaghettigudstjenester for de mindste.
Pizzagudstjenester og konfirmationsforberedelser for de større.
Søndagshøjmesser, Op Tankerum og gudstjenester i Den Blå Time for de fleste. 
Åbent hus, basar, madklub for mænd og plejehjemsgudstjenester for de ældre.
Åby Sogns Kunstforening er i sognegården med åbne ferniseringer otte lørdage om året.

Ovenstående er kun et udvalg af de mange tilbud, som Folkekirken i Åbyhøj giver. Læs mere 
i kirkebladet, som kommer i din postkasse tre gange om året, på www.aaby-sogn.dk eller på 
Facebook. Her kan du se hvor, hvornår og hvordan samt hvem, du kan kontakte.

Åby Sogn – nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv.

Velkommen til Åbyhøj

Elværket
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Åby betyder byen ved åen, og landsbyen var beboet før år 800. I århundreder lå gårdene 
tæt sammen i et landsbysamfund. Udflytningen op ad ådalens sydvendte skråning til Hasle be-
gyndte i 1822 og fortsatte de følgende 60 år.
Hele sognets bebyggelse med gamle og nye huse fik navnet Åbyhøj i september 1902.

Frem til kommunalreformen i 1970 var Åbyhøj en selvstændig kommune med bygningsmæssig 
forskellighed. En bred befolknings- og boligmæssig sammensætning gav baggrund for sociale 
relationer. Nærhed i erhverv, handel, skole, fritid, kultur og kirke prægede kommunen.  
I dag er Åbyhøj en del af Aarhus Kommune som forstad med 3 km til centrum. 
Indbyggerantallet er vokset gennem årene. Vi er i dag godt 13.000 med adresse i 8230 Åbyhøj, 
og der flytter stadig flere til. 
Foreninger og borgergrupper har i årenes løb opført mange bygninger som samlingssteder. I 
første halvdel af 1900-tallet eksempelvis afholdshotel, forsamlingsbygning, missionshus og bør-
nehave. I 1970’erne sognegård ved Åbyhøj Kirke med donation fra borgere.
Åbyhøjborgerne bruger og holder af byen! Det kom til udtryk, da byrådet i Aarhus Kommune 
i 2006 ville lukke Åby Bibliotek. Her trådte borgerene sammen i protest, og det lykkedes at 
redde vores bibliotek.  
I 2012 tog en gruppe initiativ til at få restaureret og ombygget byens gamle elværk. Efter et godt 
samarbejde mellem Aarhus Kommune og foreningen Elværket Åbyhøj kunne man i 2016 åbne 
elværket som Åbyhøj kultur- og medborgerhus.

Åbyhøj er et sogn med to kirker, Åby Kirke med kopi af Aaby krucifikset i den sydlige bydel og 
Åbyhøj Kirke med Sognegården i den nordlige. 
I nærheden af hver kirke ligger der en folkeskole: Åby Skole og Gammelgaardsskolen.
Vi har bibliotek, vuggestuer, børnehaver og plejeboliger.

Tidligere var her mange forretninger med dagligvarer. I dag er Åbyhøj præget af seks supermar-
keder, som også benyttes af folk udefra og er træffesteder i hverdagen. Flere af de nedlagte 
slagterforretninger, bagere og købmandsbutikker er nu erstattet med detailforretninger.

Midt i byen ligger Åbyhøj Torv, og her afholdes hvert år i august en ”Torvedag”, hvor mange 
åbyhøjborgere møder op. Ligeledes er der tradition for at mødes i parken til Sct. Hans bål.

Der er flere end 30 foreninger i Åbyhøj, som byder dig velkommen til at deltage i deres aktivi-
teter og arrangementer.

Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Forening
Som ny borger ønsker foreningen, at du vil se hele sognet – 2x2 km. Nysgerrighed giver glæde 
af stedet her, og vi svarer gerne på dine spørgsmål.
I 28 år har vi udgivet kalendere med lokale billeder og oplysninger om steder, hændelser og 
mennesker. En bog er det også blevet til, lager haves. Foreningen har godt 400 medlemmer. 
På vores hjemmeside www.aabyhoj-lokalhistoriske-forening.dk kan du se om kommende og 
gennemførte arrangementer m.m.
Eksempler: Byvandringer, hvor steder og tid perspektiveres. Livet i et årti i form af erhverv, livs-
form og kultur. Søren Frichs Vej fra engareal til erhvervsområde og boliger. 
Foreningen udbreder kendskab til områdets historie. Arrangementer holdes i salen på biblio-
teket. Foreningen og Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv har lokale på Åby Bibliotek. Arkivet har 
åbent torsdag 15.30-17.30.

Åby Bibliotek
På Åby Bibliotek kan du mødes med andre, opleve og skabe. Her er gratis adgang til en verden 
af informationer, inspiration, læring og viden. Biblioteket har studiefaciliteter, hyggehjørner, litte-
ratursteder og et fantastisk børnebibliotek. Åby Bibliotek har også Venner!

Idrætsforeningerne
I 8230 Åbyhøj er der mange muligheder for at dyrke motion og idræt. Brydeklubben Thrott, 
Aabyhøj Tennis Klub og Aabyhøj Idræts Forening tilbyder en lang række forskellige aktiviteter. 
Idrætsforeningen har flere afdelinger med idrætsgrene som gymnastik, fodbold, volleyball, 
bordtennis og basketball. Se mere på hjemmesiderne. 
Åbyhøj har gode idrætsfaciliteter. Vi har stadion, Åbyhallen, brydelokaler, boldbaner og tennisba-
ner. Vi benytter også elværket, biblioteket, skolernes gymnastiksale og Århus Statsgymnasium.

Åby Biblioteks Venner
Foreningen har sit udspring i 2006 i kampen mod Aarhus Byråds planer om at nedlægge Åby 
Bibliotek – vi vandt!
I dag tilbyder vi en bred vifte af kulturelle arrangementer i samarbejde med Åbyhøjs øvrige for-
eninger – og i et særligt samarbejde med Åby Bibliotek. 
Vi arbejder til stadighed for et attraktivt Åbyhøj. Vi laver koncerter i Åbyhøj Kirke, julemarked på 
Elværket, lørdagsmatiné og forfatteraftener på Åby Bibliotek – blot for at nævne nogle eksem-
pler. Tjek løbende arrangementer på foreningens hjemmeside www.aabybibvenner.dk.
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