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Nyhedsbrev Nr. 20 

Program for første halvår 2002 

 

Generalforsamling mandag d. 25. februar 2002 kl. 19.30 i Tilst 

Sognegård. 

Efter generalforsamling og kaffe vil der blive fortalt om huset på Gedingvej 

2,  
- "Toralds hus" - og arbejdet med at få det sat i stand. 

 

Fortælleaften mandag d. 15. april kl. 19.30 i Tilst Sognegård. 

Aage Glavind, tidligere gartner i Fårup og lærer på Beder Gartnerskole vil 
komme og fortælle om sin tid i gartnerfaget, som startede i Tilst. En 

rapport om Udstykningsforening, udstykning og gartnerier i Tilstområdet vil 

forhåbentlig være færdig til den tid. Også dette vil Åge Glavind komme ind 

på. 
 

Byvandring i det gamle Århus mandag d. 29. april kl. 19.oo. 

Lars Holleufer vil tage os med på en tur i det gamle Århus og prøve at 

føre os langt tilbage i Århus bys historie. 
Mødested: Århus Domkirke v. tårndøren. 

Tilmelding til 8624 2994 eller 8624 1564 som også kan sørge for 

kørelejlighed. 

 

 
En eftermiddag for tidligere skoleelever fra Tilst, Kasted og Geding 

onsdag d. 15. maj kl 12.00 i Tilst Sognegård 

Indbydelse vil blive sendt til de adresser vi har fra tidligere.  

Vi starter med et par stykker smørrebrød og en øl eller vand. Derefter vil vi 
forsøge at få nogen til at fortælle om gamle dage i Tilst. Og ellers er der 

lejlighed til at fordybe sig i minder fra før i tiden. 

 

 
Siden sidst. 

Kort før jul fik vi den sørgelige meddelelse, at tidligere rektor ved Langkær 

Gymnasium, P.V. Christiansen var død. Hans arbejde i Lokalhistorisk 

Forening bl.a. med udgivelse af de to Gedingbøger har været uvurderligt for 
foreningens arbejde. Selv om det er flere år siden han forlod området, 

mærkes hans påvirkning stadig i det daglige arbejde. Hans grundighed og 

hans søgen efter historien smittede af på os, der var med dengang. 

Arbejdsgruppen ved Arkivet har i den sidste tid arbejdet med Gartnerier i 

Tilst området. I forlængelse af den gårdhistorie, der er blevet lagt ud på 
internettet gennem "Tilst200år", har det været naturligt at få styr på alle de 

gartnerier, der har været i området. Vi håber, det må foreligge et resultat 

til vores fortælleaften d. 15. april, hvor Aage Glavind kommer og fortæller 
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om emnet.  

 

Vi har fået en stor aflevering om forureningssagen fra Mundelstrup 

Stationsby. Sammen med Allan Frandsens bog om samme emne har 
Arkivet fået et vægtigt materiale om en aktuel sag i lokalsamfundet. 

En samling af gamle skolebøger er tilgået Museet. Arvingerne efter en 

samler af skolebøger spurgte, om vi var interesseret og selv om det ligger 

på kanten af vores arbejdsområde, sagde vi tak. Særlig interesse har en 
samling ABC'er fra hele verden. Men problemet med at skaffe plads til det 

vi får foræret, bliver stadig større. Men det er svært at sige nej, til de 

spændende ting, vi får tilbudt. 

 
Vi har fået en artikel om "Toralds hus", som huset på Gedingvej 2 er blevet 

døbt, optaget i "Østjysk Hjemstavn". Jørgen Viemose og Lars Holleufer har 

skrevet en virkelig fyldestgørende artikel og Termansen har bidraget med 

tegninger af huset. 

Foreningen har fået lavet et særtryk af artiklen, som interesserede kan få 
på Arkivet. 

 

Bjørn Døssing: "Fra bomberegn til ridderkors". 

En erindringsbog bl.a. fra krigens tid som også fører forbi Tilst. En virkelig 
god bog 

som varmt kan anbefales. 

  

  

  

 


