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Kære medlemmer af Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening
Vi ønsker hermed alle en glædelig jul samt et godt nytår, og siger hermed tak for den store
opbakning til vores arrangementer i år 2017.
Det er os en stor glæde, at vi har mulighed for at bevare lokalhistorien for området, hvor vi har
udbygget samarbejdet, så vi dækker Gammel Linå Sogn. (Laven, Linå, Mollerup, Sejs-Svejbæk)
Vedlagt udsendes det lokalhistoriske hæfte, Syn for Sogn 2017, med mange gode historier fra
vores gamle nabosogne.
Vi gør opmærksom på følgende arrangementer i første halvår 2018:
Generalforsamling i Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening: Onsdag, den 21. februar 2018, kl.
19.00 i Multihuset, Lille sal, Julsøvej 126, Sejs-Svejbæk
Aftenen starter med ordinær generalforsamling. (Se indkaldelse/dagsorden)
Mød roligt op – bestyrelsen har forslag til nye bestyrelsesmedlemmer (jf. pkt. 7: Valg)
Efter generalforsamlingen vil Hermann Rasmussen fortælle om Skøjteprinsessen. Det er helt nye
oplysninger vedr. historien om Skibsrederen Arne Schmiegelow – Arnsborg i Svejbæk.
Foredrag omkring forfatteren Nis Petersen, Laven: Onsdag, den 21. marts 2018, kl. 19.00 i
Multihuset, Lille sal, Julsøvej 126, Sejs-Svejbæk
Eva Lohmann vil denne aften fortælle om Nis Petersen, som var en af sin tids mest populære
danske digtere/forfattere med f.eks. romanen Sandalmagernes gade, der foregår i det gamle
Rom. Han var fætter til Kaj Munk og boede i Laven 1938-1943. Der er rejst en buste af ham, over
for det sted, hvor han boede i Laven. Nis Petersen levede et svært og hårdt liv, og vi får fortalt
historien om dette spændende menneske.
Vi annoncerer vores arrangementer i Foreningsnyt (Foreningsbladet for Sejs-Svejbæk). Besøg
desuden vores hjemmeside www.sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk
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