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Nyhedsbrev december 2014

Vi har tilrettelagt følgende arrangementer i første halvår 2015

Onsdag den 21. januar kl. 19 i glassalen, Multihuset, Julsøvej 126: Var det fattiggården, der ventede?

Frank Lauridsen, tidligere direktør i Silkeborg 
Kommune og historiker har skrevet bogen 
”Gamle, fattige og syge i Silkeborg 1845-
1950” og vil med udgangspunkt i denne give 
os en beskrivelse af forholdene for de 
nævnte grupper, her illustreret med et foto 
af beboerne på vores ”lokale” fattiggård i 
Skellerup omkring 1880.

Vi kan glæde os til et spændende foredrag, 
der vil give svar på mange af de spørgsmål en 
nysgerrig lokalhistoriker må stille sig selv:

Hvad gjorde man med børnene, når en mor døde i barselsseng?  Hvem passede børnene, når både mor og 
far gik på arbejde i det gryende industrisamfund? Hvad gjorde man med de stigende udgifter til fattighjælp i  
en økonomisk krise?  Hvad gjorde man med den store børnedødelighed? Hvad gjorde man, når en fødsel 
var ved at gå i gang? Ringe efter jordemoderen kunne man jo ikke.  Hvordan stod det i det hele taget til 
med jordemødre, apoteker, læger, tandlæger og sygehus?  Bogen vil kunne købes på mødet.

Tirsdag den 3. marts samme tid og samme sted som ovenfor: Fra Silkeborg til Laven i lyd og billeder

Med udgangspunkt i foreningens arkiv og måske med lidt hjælp udefra vil vi foretage en tidsrejse gennem 
vores område fra vest til øst.

Onsdag den 21. januar: Generalforsamling 2015

Efter Frank Lauridsens foredrag vil vi afholde vores årlige generalforsamling.  Se indkaldelse på omstående 
side.

Syn for Sogn: Vi har vedlagt Syn for Sogn 2014.  Her giver vores kasserer Rita Nielsen en interessant 
skildring af den sidste professionelle fisker i Sejs-Svejbæk Leo Nielsen.

Kontingent 2015: Kontingentet er uændret 75 kr. pr. medlem, dog 125 kr. for familie.  Girokort er vedlagt.  
Man kan betale kontant på et af vore møder eller bruge girokortet eller bankkontoen ovenfor. Ved 
bankoverførsel husk da medlemsnummer (står på kuverten) eller navn.  Vi vil gerne, at der betales inden 1. 
april.  Eventuel udmeldelse skal ske til kassereren Rita Nielsen, Tyttebærvej 30 (8684 6546) eller pr. mail.

Venlig hilsen med ønsket om en god jul og et godt nytår fra bestyrelsen

Jørgen Sørensen, Kristian Trampedach, Rita Nielsen, Bente Rytter og Kai Laursen
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