|| Onsdag aften
arrangerede Alhusets
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en historisk vandring
gennem Kibæk. Tidligere
borgmester Christian
Rahbæk var en glimrende
guide på turen.
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En spændende vandring
i Kibæks historie
Omkring 60 deltagere
var med på historisk
vandring gennem Kibæk
AF METTE HAGEDORN

- Vi havde alle tiders aften. Vi hørte om
David Huda, erhvervslivet i Kibæk, alle de
gamle forretninger og apoteker H.J. Errboe,
som var med til at få anlagt Kibæk Stadion
i 1933, fortæller Doris Nielsen, der er daglig
leder af Alhuset.
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Meget tilfredse

KIBÆK Tiden blev spolet tilbage onsdag
aften, da omkring 60 deltagere var med på
historisk vandring i Kibæk. Rundvisningen var arrangeret af Alhusets Brugerforening og Kibæk Lokalhistoriske Arkiv
med forhenværende borgmester i Aaskov
Kommune Christian Rahbæk som guide.
Turen foregik til fods fra Alhuset og førte
tilhørerne gennem Kibæks historie fra, da
jernbanen kom til byen, og hotellet blev bygget i 1881 og op gennem tiden.

Vandringen gik fra Alhuset via Solbakken
mod det gamle cementstøberi, og videre på
Vester Alle der husede møbelsnedkeriet.
Derefter gik turen til Nygade til det gamle
mejeri og frysehus.
- Vi gik videre til Ollingvej, hvor der også
har været politistation engang, hvilket var
en sjov detalje. Derudover blev der fortalt
om kvarteret omkring Jernbanegade, hvor
der blandt andet har været en lille slagterforretning, smed og meget andet, siger Doris
Nielsen.

Deltagerne på turen var en blanding af
indfødte Kibæk-borgere, tilflyttere, unge
og gamle, og turen blev rundet af med en
tur om børnesøen til Kibæk Stadion. Efter rundvisningen var der kaffe på Kibæk
Mølle, hvor Christian Rahbæk fortalte om
de forskellige mindesmærker og statuer, der
pryder Kibæk, inden turen gik tilbage til
Alhuset.
- Der var en rigtig god tur, og Christian
Rahbæk var en meget levende fortæller, og
selvom han også selv er tilflytter til byen
for rigtig mange år siden, har han sat sig
rigtig godt ind i tingene med mange spændende detaljer. Og så oplevede vi, at der kom
mange forskellige mennesker, også folk, der
ikke normalt kommer i Alhuset, så det er vi
meget tilfredse med, fortalte Doris Nielsen.

