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Vi har tilrettelagt følgende arrangementer i efteråret:
Lørdag den 3. september kl. 14 med Ludvigslyst, Julsøvej 248 som udgangspunkt:
Historisk vandring i Svejbæk:
Efter talrige opfordringer gentager vi med enkelte ændringer den historiske vandretur, som vi med
stor succes gennemførte i foråret 2010. Vi har igen fået lokalhistorikeren Jens Chr. Strunge Jensen
til at føre os gennem hans barndomsland, som han har beskrevet i sine to lokalhistoriske bøger:
Strejftog i Sejs-Svejbæks historie før år 1900 og Svejbæk og Sejs i tiden 1900-1953.
Vi starter som nævnt vandreturen med fortællingen om Ludvigslyst og går derefter langs Borresø,
hvor vi vil høre om mennesker, der har levet der, se hvor deres ejendomme har ligget og i nogle
tilfælde stadig ligger og blive bekendt med stednavne, der er ved at forsvinde i historiens mørke.
Denne del af turen vil slutte ved Christiansmindefredningen ved Sejs Søvej (Nederste Kiær,
Sejsengen, Koholt, Demandshoved, kært barn har mange navne). Derefter går turen ad
Tyttebærvej, og ad Julsøvej med skole og missionshus og det, der engang var Svejbæks ”strøg” med
mange virksomheder og butikker, tilbage til udgangspunktet.
Alle er velkomne. Tag gerne familie, naboer og venner med.
Tirsdag den 11. oktober kl. 19 i glassalen, 1.etage (elevator), Multihuset, Julsøvej 126:
Fortælle- og billedaften:
En aften uden foredragsholder kan også rumme spændende oplysninger om Sejs og Svejbæks
historie. Har du en god historie, et billede – det være sig en tegning, et maleri eller foto, papirer – et
skøde, en aftægtskontrakt, en regning eller en genstand, der hører området til, vil vi gerne høre om
det og se det. Det behøver ikke at være originale billeder og papirer, hvis de er for skrøbelige at
vise frem. Kopier er også fine, når der følger en historie med. Vi har grej, der gør det muligt at se
billeder og papirer i stort format. Blandt andet et episkop, hvis du kan huske en sådan tingest fra
din skoletid.
Det behøver ikke at være ældgammelt materiale eller historier fra Arilds tid. I går er historie i dag.
Kaffe/te og kage fra Wivis køkken som sædvanlig 15 kr.
Mandag den 7. november kl. 19.30 på Silkeborg Museum, Hovedgårdsvej, indgang fra haven.
Lokalhistorisk aften:
Som sædvanligt samles vi denne aften om fortællinger fra sognene i den Silkeborg kommune, der
eksisterede fra 1970 til 2005. Måske får Keld Dalsgaard også tid til at fortælle en historie fra det
gamle Silkeborg.
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