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Slægtsforskercafé

Er du ny i slægtsforskning eller har du et problem, du ikke 
lige kan finde svaret på? Har du brug for et godt råd om 
slægtsforskningsprogrammerne eller vejledning til søgnin-
ger på nettet?
Så er der hjælp at hente hver den første torsdag i måne-
den på Silkeborg Arkiv. Udover arkivets personale vil der 
også være et medlem af Silkeborg Slægtsforskerne til din 
disposition.

4. januar  kl. 15-17
1. februar  kl. 15-17
1. marts  kl. 15-17
5. april  kl. 15-17
3. maj  kl. 15-17

Arrangører: Silkeborg Arkiv og Slægtsforskerne i Silkeborg
Mødested: Silkeborg Arkiv/Silkeborg Bibliotek
Gratis

Smede på Kragelund-egnen
Mødet indledes med foreningens ordinære general-
forsamling. Derefter fortæller smedemester Herluf F. 
Christensen om smede på egnen gennem tiden.
Onsdag 10. januar kl. 19.30
Arrangør: Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Mødested: Frederiksdal Forsamlingshus
Alle er velkomne

TAST din historietirsdage kl. 13-15
Vil du arbejde med lokalhistoriske kilder? Og har du tid og lyst til i fællesskab med andre at gøre Silke-borgs historie tilgængelig på nettet, så mød op til arkivets “tastecafé” - det foregår hver tirsdag eftermiddag på vores læsesal. Hjælp os med at indtaste mandtals-lister, byrådsprotokoller, dokumen-ter fra da Silkeborg blev planlagt og andre indtastningsprojekter.

Mødested: 
Silkeborg Arkiv/Silkeborg Bibliotek



TAST din historie
Vil du arbejde med lokalhistoriske kilder? Og har du tid og 
lyst til i fællesskab med andre at gøre Silkeborgs historie 
tilgængelig på nettet, så mød op på arkivet. Som noget 
nyt laver vi nu en “tastecafé” hver tirsdag på vores læsesal. 
Mød op og hør om arbejdet med mandtalslister, by-
rådsprotokoller, dokumenter fra da Silkeborg blev planlagt 
og andre indtastningsprojekter.
Tirsdag 16. januar kl. 13-15
Mødested: Silkeborg Arkiv/Silkeborg Bibliotek
Tid: Alle tirsdage, kl. 13-15

Om at skrive en bog om din families liv
Nogen samler på aner. Andre jagter de gode historier. Hvad enten 
du tilhører den ene eller den anden gruppe, er det godt at samle 
det hele i et skrift eller en bog, som du og din familie kan samles 
om. Bøgerne og historierne er fortalt og bygget op på forskellig 
måde, men for begge gælder det, at de viser et tidsbillede, der kan 
interessere læsere uden for den tætte familiekreds.
Tirsdag 16. januar kl. 19
Foredragsholder: Anne Holm Christensen
Arrangør: Slægtsforskerne i Silkeborg
Mødested: Medborgerhuset i Silkeborg

Frivilligt arbejde med mening
Bliv introduceret til Silkeborg Arkivs projekter for frivillige, som indtaster kilder til brug på nettet. Der indtastes mandtalslister, by-
rådsprotokoller, dokumenter fra da Silkeborg blev planlagt, smalfilm og “Historien på gaden”. Hør også om vores nye tiltag: 
Tastecafé. Kom endelig - vi glæder os til at se dig.
Onsdag 10. januar, kl. 16.30-17.30
Arrangør: Silkeborg Arkiv • Mødested: Silkeborg Arkiv/Silkeborg Bibliotek • Alle er velkomne



Teaterscenen i Silkeborg
Teater har spillet en vigtig rolle som underholdning 
og adspredelse i hele Silkeborgs historie. I foredra-
get fortælles om spillesteder, personer og anekdoter 
om de rejsende teatre, som besøgte byen. Desuden 
om håndværkerforeningens teaterbygninger.
Foredragsholder: Hans Løkke, fmd. for Silkeborg 
Teaterkreds
Mandag 29. januar kl. 19
Arrangør: Silkeborg Arkiv
Mødested: Orange Scene/Silkeborg Bibliotek
Pris: Billetter á 40 kr. købes via Silkeborgbilletten. 



Minder fra en svunden tid
Mødet indledes med foreningens generalforsamling. 
Derefter får vi en hyggelig snak om minder fra en svunden 
tid. Bidrag gerne med dine erindringer.
Onsdag 7. februar kl.19
Arrangør: Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Lem-
ming, Serup og Sejling-Sinding Sogne.
Mødested: Skægkærskolen
Gratis Alle er velkomne

Billeder fra Funder
Mødet indledes med foreningens ordinære generalfor-
samling. Derefter viser Annelise Rahbek Sørensen og Bjar-
ne Steen Jensen de billeder, der er indkommet sidste år 
og billeder fra Funder Lokalhistoriske Forenings 30-årige 
historie.
Tirsdag 20. februar kl. 19.30
Arrangør: Funder Lokalhistoriske Forening
Mødested: Funder Kirkeby Forsamlingshus
Alle er velkomne

Skøjteprinsessen fra Svejbæk
Mødet indledes med foreningens ordinære generalfor-
samling. Derefter fortæller Hermann Rasmussen om skøj-
teprinsessen, Elisabeth Hønnicke fra Svejbæk, som i sen en 
alder blev jysk mester i kunstskøjteløb for “old boys”. 
Onsdag 21. februar kl. 19
Arrangør: Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening
Mødested: Multihusets lille sal, Sejs
Alle er velkomne

Krigsbørnskaravanen
De fem forbandede år er en ofte benyttet betegnelse for 
besættelsestiden 1940-45. For de såkaldte tyskerpiger 
blev det især årene efter besættelsen, der var forbande-
de. De skulle leve med skammen og det samme skulle 
de børn, som ofte fulgte i kølvandet af deres ”forelskelse 
i fjenden”. Fortrængninger, tavshed og løgne blev i de 
fleste tilfælde kvindernes værn mod omverdenen. Et valg, 
der sendte deres børn ud i en årelang kamp for at finde 
deres rødder, rekonstruere forældrenes historie og slutte 
fred med den fortid, som de ikke har haft indflydelse på-
Her skal vi møde “karavanen” af krigsbørn, som har valgt 
at åbne op og fortælle den side af historien, som ikke var 
mulig for mødrene.  
Onsdag 31. januar, kl. 13.30-16
Arrangør: Silkeborg Arkiv og Krigsbørnskaravanen.
Mødested: Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C
Gratis. Alle er velkomne

Generalforsamling
Mødet indledes med foreningens generalforsamling. Der-
efter demonstrerer falckredder Torben Petersen brugen af 
en hjertestarter
Tirsdag 6. februar kl. 19
Arrangør: Balle Sogns Lokalhistoriske Forening
Mødested: Øster Bording forsamlingshus 
Alle er velkommen 



Søgning i databaser til 
Silkeborgs historie
Kom og få en rundtur i de databaser Sil-
keborg Arkiv bruger til at betjene arkivets 
brugere. Hvis du møder op, bliver du intro-
duceret til søgning i databaserne via konkrete 
eksempler. Vi glæder os til at se dig.
Onsdag 28. februar kl. 16.30-17.30
Arrangør: Silkeborg Arkiv
Mødested: SilkeborgArkiv/Silkeborg Bibliotek

Landbopiger
Almuen på landet udgjorde ca. 80% af den 
samlede danske befolkning, så pigernes for-
hold var væsentlige. Hvordan levede de? Hvil-
ke forhold og begrænsninger var de under-
lagt? De var ikke stavnsbundne som karlene i 
perioden 1733-1788, selvom nogle godsejere 
søgte at få indført et kvindestavnsbånd. De 
var bundet af kønnet, hvilket kunne betyde 
hårde livsvilkår. Arbejdsdeling, fester, dødsvil-
kår og trosforhold er nogle af de emner, der 
vil blive berørt i foredraget.
Tirsdag 6. marts kl. 19
Foredragsholder: Birgit Løgstrup
Arrangør: Slægtsforskerne i Silkeborg
Mødested: Medborgerhuset i Silkeborg
Billetter á 40 kr. købes ved indgangen

Med Silkeborg Arkiv 
i Arresthuset
To gange åbner arresten i Silkeborg 
helt ekstraordinært op for gæster 
udefra. Tag med arkivet på en spæn-
dende rundvisning i den gamle byg-
ning. Arkivleder Lis Thavlov slutter 
af med et kort rids af retsvæsenets 
historie i Silkeborg.
Begrænset deltagerantal af sikker-
hedsmæssige grunde og kun for 
deltagere over 15 år.
Tirsdag 13. marts, kl. 17.45
Tirsdag 20. marts kl. 17.45
VIGTIGT! Mobiltelefoner må 
under ingen omstændigheder med-
bringes!
Mødested: Silkeborg Arresthus, 
Christian 8.s Vej 2C 
Pris: Billetter 40 kr. købes via Silke-
borgbilletten. 



Silkeborg på film
Kom og få en rundtur i 
lokalhistorien set gennem 
smalfilm. Silkeborg Arkiv 
får i 2018 mulighed at 
digitalisere smalfilm i 
bedste kvalitet. 
Hør om, hvad arkivet 
har liggende i denne 
særlige kategori af lo-
kalhistoriske kilder og 
se eksempler på de 
nye digitaliseringer. 
Vi vil også gerne 
fortælle om, hvad vi er 
interesseret i, hvis du 
har smalfilm. Måske kan 
vi lave en studehandel! 
Vi glæder os til at se dig.
Onsdag 21. marts 
kl. 16.30-17.30
Arrangør: Silkeborg Arkiv
Mødested: Silkeborg Arkiv/
Silkeborg Bibliotek



Forfatteren Nis Petersen 
fra Laven
Eva Lohmann kommer og fortæller om Nis Peter-
sen, som var en af sin tids mest populære danske 
digtere/forfattere og som boede i Laven 1938-43. 
Der er rejst en buste af ham over for det sted, hvor 
han boede. Nis Petersen levede et svært og hårdt 
liv, og vi får fortalt historien om dette spændende 
menneske.   
Onsdag 21. marts kl. 19
Arrangør: Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening
Mødested: Multihusets lille sal, Sejs
Alle er velkomne



Travetur ved Hvinningdal
På denne tur fortæller Jørgen Stadel om Kjellerupba-
nen, ”Blikhuset”, de tidligere grusgrave, ”Kildevæld” og 
de tidligere gårde m.m. i Hvinningdal. 
Onsdag 16. maj kl. 19
Turens længde er ca. 4 km. og let at gå. 
Tilbage ved mødestedet giver foreningen en kop kaffe, 
en øl eller sodavand
Arrangør: Balle Sogns Lokalhistoriske Forening
Mødested: ved indkørslen til Jordkærvej 1-9 
Alle er velkommen 

Rundvisning på Jysk Park
Forårsturen går til Silkeborgs nye stadion, Jysk Park, 
hvor vi får en rundvisning. Vi slutter af i Cafe Carlsberg.
Tirsdag 22. maj kl. 19
Arrangør: Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Lem-
ming, Serup og Sejling-Sinding Sogne.
Mødested: Jysk Park, Ansvej 104, 8600 Silkeborg
Alle er velkommen 

Ud i den grønne skov
Vi laver en udflugt ud i den herlige grønne skov.
Onsdag 23. maj kl. 19
Arrangør: Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Mødested: ved indkørsel til Engesvangvej 41
Kaffe medbringes
Alle er velkomne

DNA

Arvelighed i Slægtsforskningen
Hvad er en DNA-test og hvad kan den fortælle 
os om vores  forfædre. Hvor langt kan vi komme 
tilbage i tid med en DNA-test. DNA-test er ofte 
med til at opklare kriminal- og mordgåder, samt 
faderskabssager, historiske gåder. Hør om uventede 
familiehistorier og forhold efter udførelsen af en 
DNA-test. 
Tirsdag 3. april kl. 19
Foredragsholder: Gitte Bergendorff Høstbo
Arrangør: Slægtsforskerne i Silkeborg
Mødested: Medborgerhuset i Silkeborg
Billetter á 40 kr. købes ved indgangen



Op og ned langs Remstrup Å
Selv midt inde i Silkeborg er naturen helt tæt på. Havnen er udgangspunktet 
for denne aftenvandring. Vi skal først op til sygehuset og derefter over på den 
modsatte side af Århusvej til Sygeplejeskolen. Herfra fortsætter vi forbi Iskæl-
derdalen, ned til jernbanebroerne og nyder turen tilbage langs Remstrup Å. 
Tirsdag 29. maj kl. 19
Turleder: Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv.
VIGTIGT: Turen går op og ned i terrænet, så deltagerne skal være godt til bens. 
Arrangør: Silkeborg Arkiv
Mødested: Havnen - på Langebro
Pris: Billetter á 40 kr. købes via Silkeborgbilletten.

Kildemarked
Kom og få en rigtig familieoplevelse med rig-
tig markedsstemning. Der er også mulighed 
for en ”lokal” snak med områdets lokalhistori-
ske foreninger.
Søndag 10. juni kl. 10-17
Mødested: Klosterlundgård på Kragelundvej
Alle er velkomne



LOKALHISTORISKE 
FORENINGER
BALLE SOGNS LOKALHISTORISKE 
FORENING
Formand: Else Drejer
Tlf. 21 46 82 83 
elsebaydrejer@gmail.com

FUNDER LOKALHISTORISKE FORENING
Kontaktperson: Bjarne Jensen
bsj@radiomac.dk

Silkeborg Arkiv
Hostrupsgade 41A
8600 Silkeborg 
Tlf.: 87 22 19 24
arkiv@silkeborg.bib.dk 
silkeborgarkiv.dk

Frederiksdal Forsamlingshus
Frederiksdalvej 69
8620 Kjellerup

Funder Kirkeby Forsamlingshus
Skærskovvej 12A
8600 Silkeborg

Medborgerhuset i Silkeborg 
Bindslevs Plads 5
8600 Silkeborg

Multihuset
Glassalen
Julsøvej 126
8600 Silkeborg

Skægkærskolen
Sindingvej 15
8600 Silkeborg

Øster Bording Forsamlingshus
Øster Bordingvej 63 
8600 Silkeborg

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Alle er velkomne til alle arrangementer. Vær dog opmærksom på, at du til nogle 
af arrangementerne skal købe billet og at der kan være begrænset deltagerantal. 
Billetter kan købes på silkeborgbilletten.dk. Du kan også købe eller ringe og 
bestille billetter på alle Silkeborg Bibliotekerne – 87 22 19 00.

KRAGELUND SOGNS LOKALHISTORISKE 
FORENING
Formand: Teddy Greibe
Tlf. 86 86 70 47 
teddygreibe@gmail.com

LOKAL- OG SLÆGTSHISTORISK 
FORENING FOR LEMMING, SEJLING, 
SERUP OG SINDING
Formand: Poul Erik Bach 
Tlf. 21 60 90 27 
fam.bach@privat.dk

SEJS-SVEJBÆK LOKALHISTORISKE 
FORENING
Formand: Kai Laursen 
Tlf. 2144 1370
kai.lauersen@dukamail.dk 

Åbningstider
Mandag-torsdag    8-22 
Betjening  10-18
Fredag     8-17 
Betjening   10-17
Lørdag     8-15 
Betjening   10-15
Søndag (1.sept. - 31 maj) 10-15 

Silkeborg Bibliotek 
Hostrupsgade 41A, 8600 Silkeborg 
Tlf. 87 22 19 00 
Billettelefon 87 22 19 03 
silkeborgbib.dk

HER FOREGÅR DET

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10-16
Torsdag: 12-18
Fredag: 10-14



….klik ind på silkeborgarkiv.dk


