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Nyhedsbrev nr. 19  

Program for andet halvår af 2001.  

 Udflugt d. 26. august kl. 9. fra parkeringspladsen v. Biblioteket. 
Vi kører først til Oltidsminderne ved Tustrup. En gravplads fra bondestenalderen, fra tragtbægerkulturen o.3.200 år f. kr. f.  

Derefter besøger vi Djurslands Jernbanemuseum, hvor formanden for museet, Egon Vinther, vil vise rundt og fortælle om udstill ingen.  
Efter at have spist vores medbragte mad, vil lederen af Grenå Lokalhistoriske Arkiv, Børge Kjær, tage os med på en spændende tur til Kolind Sund og 

Kalklejerne ved Grenå. Undervejs vil han fortælle om Sundet og kalkindustrien.  

Undervejs vil vi drikke kaffe på Hoed kro.  

Pris: 230 kr. for rutebil, rundstykker, øl/vand og kaffe på Hoed Kro. Husk kaffe til rundstykkerne og en madpakke til frokost. Vi tager sodavand og øl 
med.  

Vi forventer at være hjemme igen kl. 18.00. 

Tilmelding senest mandag d. 20. august til 8624 2994 eller 8624 1564.     

Fortælleaften mandag d. 24. september kl. 19.30 i Tilst Sognegård. 

Anne Lise Jensen, Mundelstrup, tidl. “Det gamle Bageri” i Tilst, vil fortælle erindringer fra sin barndom og ungdom. Herunder om sin opvækst i “Højbo” 
og oplevelser under krigen.                                                                                                                  Kaffe 10 kr.  

Fortælleaften mandag d. 5. november kl. 19.30 i Tilst Sognegård.  

Faglærer Aage Glavind vil fortælle erindringer om sin tid i gartneriet og vil fortælle om gartneriets historie i Tilst.    Aflyst. I stedet kommer Lars 

Eberhard fra Geding og fortæller sine erindringer, samme tid og 
sted.                                                                                                                        

                                                                                                                                                        Kaffe 10 kr.  

Arkivernes Dag d. 10. november. Nærmere herom v. opslag o.l.  

file:///K:/Birte/Lokhjemmeside/12042001/index.htm
mailto:tilstlok@aakb.bib.dk
mailto:tstbib@aakb.bib.dk


Møde d. 28. november kl. 14.00 i Tilst Sognegård.  

Vi vil fortælle om nogle af de ting, vi i årets løb har fået ind til Arkivet og Museet, og så bliver der også tid til snak og hygge.                                                                                                   

Kaffe 10 kr.  

En Net Historie   

Tilsts historie på internettet  

På adressen www.tilst200aar.dk, kan man nu finde resultatet af et længerevarende projekt under Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv. På startsiden 

finder man en række punkter med hvert sit emne om Tilsts historie gennem de seneste 200 år. Det første punkt indeholder blandt andet forord, 

indledning og en beskrivelse af projektet. For “førstegangsbesøgende” er det en god idé at begynde her.  

 De forskellige erhverv er opdelt i kategorier, så man kan finde så komplette lister, som det har været muligt at lave, over gårde, virksomheder og 
forretninger, der gennem tiden har eksisteret på egnen. Tilsvarende er der lister over foreninger og forsamlingssteder. Man kan desuden læse om hver 

enkelt kirke og skole i Tilst-området, og man kan i afsnittet om trafik klikke ind på jernbanen, den første rutebildrift, bilismens barndom og iøvrigt 

finde beskrivelser af de gamle veje. Under overskriften “Livet i landsbyen” belyses dagliglivet i det gamle landsbysamfund med underemner om bl.a. 

husmændene, missionshuset, postkontoret, telefoncentralen, landsbysmedien og gadekæret. .  

 Webstedet har desuden sit eget lille virtuelle museum. I billedgalleriet vises en lille del af det store billedarkiv, som findes i Tilst-Kasted Lokalhistoriske 

arkiv. I “udstillingslokalet”, den såkaldte netudstilling,  vises der for tiden en udstilling om gamle håndværk. Genstande fra Tilst Egnsmuseum har 

dannet basis for udstillingen   

Materialet er udarbejdet af folk fra lokalområdet med interesse for lokalhistorie og med tilknytning til Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv samt en enkelt 
projektansat. Webstedet er således ikke blevet én samlet historie, men derimod en “mosaik”, der belyser mange forskellige forhold i udviklingen fra 

landsbysamfund og til den multikulturelle forstad, som Tilst er idag. Webstedet gør det muligt for Tilst-borgere, slægtsforskere, lokalhistorikere og 

andre interesserede - i princippet fra hele verden - at finde oplysninger og baggrundsviden om Tilsts historie.      

En landsudstilling om “Dansk Identitet”, hvorunder “Tilst200aar” hører, vil blive vist på en landsudstilling, som bliver etableret i et tog, 

der kommer til Århus d. 15. - 19. september.  



 

 

Viborgvej fra o. 1920. Et kik fra Århus siden mod ”Bilkakrydset”. 

Billedet et skænket Arkivet af  Else Skou, Rønde. 

Husk: Hvis Arkiv og Museum skal have en chance for at levere oplysninger og data i fremtiden, er netop dine afleveringer nødvendige. 

   
 

 


