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Svejbæk Grundejerforening fejrer sin 40 års fødselsdag !
I 1979 tog en lille kreds af beboere i Svejbæk initiativ til at starte en grundejerforening. Man
havde en idé om, at der var noget af det værktøj og materiel, som en typisk hus-og-have-ejer
havde brug for, som man med fordel kunne være fælles om.
I dag er foreningen i fin form med ca. 170 medlemmer, et velfungerende fællesskab om nyttigt
og flittigt brugt materiel (trailere, havefræser, kano, hækklipper, kløvemaskine og meget
mere). Desuden arrangerer vi hvert år en velbesøgt bålfest Sankt Hans aften, og vi lader vores
stemme høre i byplansammenhæng m.m.
Vi ved ikke ret meget om foreningens første år, for vores arkiv-materiale er meget sparsomt,
men vi synes, at foreningens 40 års jubilæum bør fejres! Måske kan vi i forbindelse med en lille
jubilæumsfest få gravet lidt mere frem fra hukommelsen.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi vil markere jubilæet ved, at alle medlems-husstande
inviteres til:

Svejbæk Grundejerforenings Jubilæums-fest
Søndag den 8. september 2019 kl. 14.00 til ca. 16
PROGRAM:
Sted:
”Trekanten” = græsarealet på Julsøvej ved baneoverkørslen
til Lynggårdsvej.
Kl. 14.00:

Fra en pølsevogn bydes foreningens medlemmer – i alle
aldre – på Jubilæums-pølser samt øl og/eller vand.
Der bliver også en lille konkurrence, som både børn og
voksne kan deltage i.

Kl. 14.30:

Grundejerforeningens formand ønsker foreningen og dens
medlemmer tillykke.

Kl. ca. 15:

Vandring i Svejbæks nyere historie: Ulla Andersen fra
Lilleøvej, som for tiden er med til at indsamle lokalhistorisk
materiale, vil på en lille gåtur ad Julsøvej fortælle om
Svejbæks ”guldalder”, hvor lokale forretninger skabte liv i
gaden og fungerede som byens mødesteder.
” - her lå den ene af Svejbæks købmænd, - her var
posthuset, - og her var der slagter, - og her
mælkeudsalget”.

Kl. ca. 16:

Tak for i dag .

Mindre ændringer i programmet kan ikke
udelukkes – festlige indslag vil være velkomne.
Vi glæder os til at ser jer!

Henrik Felding (Formand)
Robert Boye (Næstformand)
Lise Dybkjær (Kasserer)
Klaus Kirkegaard (Materielforvalter)
Niels Erik Jensen (Sekretær)
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