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Nyt fra foreningen september 2013
Vi har tilrettelagt to arrangementer i andet halvår 2013:
Tirsdag den 22. oktober kl. 19 i Sejs-Svejbæk kirke, Julsøvej 130
Fortiden graves frem
I forbindelse med motorvejsarbejdet dukkede der ved Borgdalsvej i Hårup en jernalderlandsby og
en vikingetidsgravplads frem. I forbindelse med to åbent-hus arrangementer på stedet besøgte
mange beboere fra Sejs og Svejbæk udgravningerne og fik af arkæologerne forevist og fortalt om
fund af genstande og de 17.000 stolpehuller. Siden er fundene blevet bearbejdet, og vi derfor
inviteret de to ledere af udgravningerne, arkæologerne Kirsten Nellemann Nielsen og Peter ByeJensen til at komme og fortælle. De vil illustrere foredraget med billeder. Da vi forventer interesse
ud over foreningen, finder mødet sted i kirken. Der er ikke entré, men kaffe/te og hjemmebagt
kage koster 15 kr. Tag gerne naboen med.

Mandag den 4. november kl. 19 på Silkeborg Museum, Hovedgårdsvej
Lokalhistorier fra Silkeborgegnen
Vi vil traditionen tro deltage i den fælles lokalhistoriske aften på Silkeborg Museum, hvor vi vil høre
historier fra lokalområderne i det, vi stadig kalder ”gamle Silkeborg kommune”. Der vil også være
et indlæg fra vores forening: ”Hjordedrengen, der gav kutterne deres radioer”. Da indlæggene skal
have en begrænset længde, vil en fyldigere historie om hjordedrengen fra Sejs hede senere blive
lagt ind på foreningens hjemmeside. Der er gratis entré, og der er mulighed for at købe en kop
kaffe eller andet i pausen. Læg mærke til starttidspunktet kl.19.

Hjemmesiden
Vi har – for sent – fundet ud af, at der har været problemer med at kontakte foreningen via
hjemmesiden, idet mails ikke er blevet sendt videre til formanden. Det er nu bragt i orden, og de
mails, der var indkommet, er blevet besvaret. Det er en vigtig del af foreningens arbejde at
besvare disse mails, da de giver mulighed for at dykke ned i vidt forskellige lokalhistoriske emner
og også ofte bringer ny, supplerende viden om området og idéer til emner, der bør tages op. Et par
af henvendelserne skal nævnes her som eksempler:
Peter Jensen har sendt scannede fotos fra butikken Focus m.fl. og et tip om, at der er en kvinde,
der har materialer om fru Schous kiosk i Sejs. Butikker i Sejs er et næsten uberørt emne, som en
lokalhistorieinteresseret ville kunne tage op.

En anden henvendelse var fra en mand, der gerne ville vide noget om sin bedstefar. Spørgsmålet
involverede både jernbanen og Taterhytten, og svar og yderligere spørgsmål og svar har siden
optaget en god del af formandens tid. Med stor glæde for begge involverede parter.
Syn for sogn 2013
Rita Nielsen har igen været medlem af redaktionsgruppen. Der vil være en artikel, der vil fortælle
historier om jernbanens indflydelse på vort område. Vi forventer at udsende hæftet til vore
medlemmer inden jul. Det vil kunne købes på mødet den 4. november.
Vi håber at se mange af vore medlemmer til møderne.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Jørgen Sørensen, Kristian Trampedach, Rita Nielsen, Kai Laursen og Bente Rytter
Alle valg på generalforsamlingen var genvalg.

