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Nyhedsbrev nr. 23 
  

Program for andet halvår af 2003. 

Fabriksbesøg d. 13. oktober kl. 19.00. 

I forbindelse med vores fortælleaften i foråret, hvor Børge Jensen og Flemming Graversgaard fortalte om fabrikken fik vi 

lov til at komme på besøge på B J fabrikken. Vi mødes ved fabrikken Vestervænget 10. 

Udstilling i oktober i anledning af 10 års dagen for 

indflytning i det nye biblioteket i Tilst. 

Vi vil forsøge at fortælle historien om læsekredse og bogsamlinger, som var starten på vore dages moderne biblioteker. 

27. oktober. 

Fortælleaften v. Jette Sinding Rasmussen. 

Jette Sinding Rasmussen vil sammen med deltagerne forsøge at genopfriske gamle minder fra Tilst Bibliotek. 
Selv om det er nutidshistorie fra perioden 1981 - 2001 er der tale om "gamle dage" på mange områder, fordi udviklingen 

også indenfor biblioteksvæsenet er gået så stærkt. 

Og selv om det endnu ikke er 100 år siden, så er meget desværre allerede glemt af fortælleren, så Jette appellerer til, 

at de der møder op vil 

bidrage til snakken med mange: "Ka' du huske" bidrag 

  
Arkivernes dag lørdag d. 8. november kl. 10.00 til 14.oo. 

I anledning af Arkivernes dag, som i år vil sætte fokus på "Kroppen i lyst og nød", prøver vi at at fortælle om fodbold og 

gymnastik før i tiden før tst. 

  



Studiekreds i Gotisk læsning hver anden tirsdag aften i vinterhalvåret. 

Start. 2. september. Kl. 19 på Tilst Bibliotek. 

  
Studiekreds om handel, håndværk og industri i Tilstområdet. 

Foreningen vil prøve at starte en studiekreds med det formål at fa et overblik over den udvikling, der har været på det 

ovennævnte område. Evt. interesserede kan rette henvendelse til foreningens bestyrelse eller til Arkivet. 

  

Magasinplads til Egnsmuseet. 

Foreningen er løbet ind i problemer med at få etableret permanent magasinplads til Egnsmuseet i de nuværende lokaler Århus 

Kommune har spændt ben for en fornuftig løsning. En udstykning / frastykning af det nuværende magasin og overdraget til 

Egnsmuseet bliver forhindret af et krav fra Kommunens vejkontor af nogle krav, som ikke kan godtages, fordi det kan øve 

indflydelse på et evt. salg af resten af gården. 

  
Fortælleaftner ??? 

Vi har haft stor glæde af vore fortælleaftner og vil gerne fortsætte med dem, men — hvis vi skal det, må vi nødvendigvis have 

nogle til at fortælle. Vi er løbet tør for ideer, så er der nogle, der gerne vil - eller nogen, der vil "angive" evt. emner, så kontakt 

bestyrelsen. 

  

Marius Wacherhausen slår græs. 



  

  

Husk: Hvis Arkiv og Museum skal have en chance for at levere oplysninger og data i fremtiden, er 

netop dine afleveringer nødvendige._ 

  
 


