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Nyhedsbrev januar 2014
Vi har tilrettelagt følgende arrangementer i første halvår 2014
Onsdag den 19. februar kl. 19 i glassalen, Multihuset, Julsøvej 126: Historien om heden og bakkerne
Vi vil begynde denne aften med at afholde vores årlige generalforsamling (se indkaldelse på omstående
side). Derefter vil vi med udgangspunkt i naturvejleder Karsten Hansens udsendelse på TV2Østjylland i lyd
og billeder få fortalt historier om Sindbjerg, Stoubjerg og den del af heden, som eksisterer i dag. Vi håber, at
tilhørerne også vil give deres bidrag til historierne, som vil omhandle såvel nutid som fortid.
Onsdag den 12. marts kl. 19 i glassalen, Multihuset, Julsøvej 126: 2. verdenskrig i Sejs og Svejbæk
Vi har været så heldige at få Martin Holm fra Bunkermuseet på Silkeborg Bad til at komme og fortælle om et
emne, vi ikke før har beskæftiget os med. Det vil væsentligst dreje sig om tyskernes aktiviteter i området,
både hvad angår besættelsesmagten og de tyske flygtninge. Martin Holm skriver blandt andet i sit oplæg:
Jeg holder meget af at se mennesket bag historien og fortælle om skæbner, men i forholdet omkring SejsSvejbæk er der også nogle træk af det tyske regimes panik-før-lukketid. I forhold til jer er det ret interessant
i det hele taget at sætte deres tilstedeværelse og aktivitet i perspektiv.
I den anledning vil vi gøre opmærksom på, at bunkermuseet er i gang med at lave en nyordning af
udstillingen, som indvies den 2. marts.
Arrangementsfolder
Lokalarkivets arrangementsfolder er udkommet. Man vil lægge mærke til, at vore arrangementer ikke
optræder i den. Det var ikke muligt for os at overholde deadline, men man er som sædvanlig velkommen til
at tage en gæst eller flere med til vore møder.
Kontingent 2014
Kontingentet er uændret 75 kr. pr. medlem, dog 125 kr. for familie. Girokort er vedlagt dette nyhedsbrev.
Man kan som sædvanlig betale kontant på et af vore møder eller bruge girokortet eller bankkontoen
ovenfor. Ved overførsel husk da navn eller medlemsnummer (står på kuverten). Vi vil gerne, at der betales
inden 1. april. Eventuel udmeldelse kan ske til formand eller kasserer.
Med venlig hilsen
Bente Rytter, formand – adresse, mail og telefon ovenfor eller 97495147
Rita Nielsen, kasserer, Tyttebærvej 30, Sejs, telefon 86846546
Jørgen Sørensen, Kristian Trampedach og Kai Laursen

Generalforsamling 2014
Der indkaldes til generalforsamling i Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening i
Glassalen, Multihuset, Julsøvej den 19. februar kl. 19
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent 2015
7. Valg
Følgende afgår ifølge vedtægterne
1. Kasserer Rita Nielsen
2. Bestyrelsesmedlem Jørgen Sørensen
3. Bestyrelsessuppleant Kai Laursen
4. Revisor Conny Moeslund
5. Revisorsuppleant Bent Pedersen
8. Eventuelt
Der gøres opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før, hvilket vil sige 11. februar.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

