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Corona-krisen sætter lokalrådet på pause 

Som (næsten) alt andet, er Sejs-Svejbæk Lokalråd også sat på pause i denne corona-

tid. Vi har derfor ikke holdt fysiske møder siden 3. marts. Borgermødet er udskudt på 

ubestemt tid og det samme gælder valget af suppleanter til lokalrådet. Men når det 

igen bliver tilladt og sundhedsmæssigt forsvarligt at forsamles i større grupper vil vi 

naturligvis sætte en dato på borgermødet. Følg os på hjemmesiden og på Facebook, 

hvor vi vil oplyse nærmere. Hvis du har overvejet at stille op som suppleant er du na-

turligvis velkommen til allerede nu at kontakte os.  

 

Nyd naturen omkring dig 

I en tid hvor mange stadig arbejder eller går i skole hjemmefra og masser af aktivite-

ter kun kan foregå foran en skærm, har vi endnu mere end ellers behov for naturen 

og for at slippe ud i den friske luft og opleve foråret med alle sanser. 

Men netop nu er det vigtigt, at vi ikke klumper os sammen på de samme stier, når vi 

er ude. Lokalrådet vil derfor minde om alle de gode muligheder vi er så heldige at ha-

ve her i vores lokalområde. Brug dem, nyd dem, gå en tur. Grib lejligheden til at væl-

ge en anden rute end den du plejer – og husk at holde afstand. 

 

Lokalrådet er med 

I 2008 udgav Sejs-Svejbæk Lokalråd et vandrestikort med en oversigt over de lokale 

stier og veje, der er egnet til en gå- eller løbetur. Kortet er udarbejdet i samarbejde 

med Silkeborg Kommune og er revideret flere gange undervejs. Seneste udgave er fra 

2017. Her er hele 29 stier i alt. Brug kortet og find en sti, du ikke kendte i forvejen. 

Himmelbjergruten er en ca. 40 km lang rute, der går både nord og syd om Himmel-

bjergsøerne. Det er en både smuk og varieret tur, der strækker sig hele vejen fra Sil-

keborg til Ry. Lokalrådet var med i samarbejdet omkring etableringen og var også 

medarrangør, da den nordlige rute blev indviet ved De Små Fisk i august 2013. 

Seneste indvielse var i november 2019, da Naturstyrelsen i samarbejde med lokalrå-

det og Sejs Spejderne indviede vores fremtidige skov i Borgdalsområdet med nyan-

lagte stier og 45.000 nyplantede træer nord for Sejs-Svejbæk. Har du ikke set ”sko-

ven” siden indvielsen må det nu være på tide! 

 

God tur i Sejs-Svejbæk og omegn  

 

 

Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek-Lokalraad/Generelt/Kort_Sejs-Svejbaek-A3-2017.pdf?la=da
https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Natur/Ud%20i%20naturen/Turfoldere/FolderHimmelbjergrutenA2.pdf
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/silkeborgskovene/


 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand), Majbritt Holden Boye (kas-

serer), Aase I. Madsen (sekretær), Rasmus Würtz Nielsen, Daniel Lindvig og Jens Ste-

ge Philipsen. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 

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

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad/

