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Julelys – med tilbageblik og valgår forude 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har med den lille hyggelige sammenkomst, når vi tænder vo-

res fælles juletræ ved Dagli’Brugsen, været med til at opbygge en fast, årlig tradition i 

Sejs-Svejbæk. Lørdag før 1. søndag i advent samles små og store omkring træet med 

sang, æbleskiver, gløgg, slikposer og en lille snak. Sådan var det den 26. november i 

år og sådan har det nu været i 10 år. Første gang var i 2006, da lokalrådets formand 

Helle Præsius Busk for første gang fik æren at tænde juletræet på initiativ af Dag-

li’Brugsens brugerbestyrelse.  

2006 var også år 1 for Sejs-Svejbæk Lokalråd, som startede officielt den 1. januar 

efter det første lokalrådsvalg, der fandt sted i november 2005 i forbindelse med by-

rådsvalget i den nye, store Silkeborg Kommune. Siden har det været sådan, at der 

hvert fjerde år holdes lokalrådsvalg på samme dag som byrådsvalget – i 2009, 2013 – 

og næste gang den 21. november 2017. Overvej gerne allerede nu, om lokalrådsar-

bejdet er noget for dig. 

 

Suppleanten tager over 

Der bliver fra januar en lille udskiftning i lokalrådet, da Karen Lykkegaard har valgt at 

takke af i lokalrådet ved årets udgang for at prioritere sin fodklinik. Vi vil her benytte 

lejligheden til at sige Karen mange tak for hendes indsats i lokalrådsarbejdet i perio-

den fra 2009 og frem til nu. På det seneste har hun bl.a. været en del af Trivselsgrup-

pen og derigennem taget initiativ til at starte den nye lokale Hjertestarterforening. 

Dermed har Trivselsgruppen tjent sit vigtigste formål, og gruppens indsatsområde vil 

fremover indgå i lokalrådets øvrige fokusområder. Tak til Karen og held og lykke 

fremover! 

Med Karens udtræden af lokalrådet vil suppleant Stine Degn Schölarth overtage plad-

sen fra januar måned. Vi siger velkommen til Stine, som allerede er trådt til flere gan-

ge som suppleant. Noget af det første, vi går i gang med i det nye år, er at kigge 

nærmere på kommuneplanen for 2017-2028, som vi vil sætte på dagsordenen ved 

vores borgermøde til foråret. 

 

Shelter-indvielse med bål og taler  

Omkring 30 mennesker trodsede kulde og småregn i starten af november, da der var 

officiel indvielse af de tre nye sheltere ved De Små Fisk. Der var taler fra byrådet, Na-

turstyrelsen og Dansk Handicap Forbund og en demonstration af det indbyggede han-

dicapudstyr, der findes i den ene af de tre sheltere – det hele garneret med bål, var-
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me drikke og lidt godt til ganen. Selv TV2 Østjylland var på visit og sendte et indslag 

fra arrangementet samme aften. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår! 

 

   

Vidste du, at du kan booke sheltere til overnatning ved De Små Fisk på naturstyrel-

sen.dk? 

 

 

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirke-

gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 

og Eske Eskesen. Suppleant Stine Degn Schölarth. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad/ 
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