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Nyhedsbrev nr. 24 

  
Program for første halvår af 2004. 

        Generalforsamling d. 17. februar kl. 19.30 i Tilst Sognegård. 
Dagsorden medfølger særskilt. 
Efter generalforsamlingen vil lederen af Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling, Vagn Bødker 

fortælle om skolen i Fårup, som herremanden på Ristrup oprettede som en af de første skoler her på 

egnen, og som også havde elever fra Geding. Endvidere vil der blive fortalt om matrikelnumre, 

hartkorn m.m. 

  

Fortælleaften d. 22. marts kl. 19.30 i Tilst Sognegård. 
Knud Aagaard vil fortælle træk fra sin tid i Tilst. Han er født og opvokset i Todderup, 

Og gået i skole i Tilst, hvor han senere blev lærer. 

  

En aften med lokale stednavne d. 19. april kl. 19.30 i Tilst Sognegård. 
En arbejdsgruppe har i nogle år arbejdet med stednavne gennem tiderne fra Tilst, Kasted, 

Brendstrup og Geding. De vil fremlægge resultatet af deres arbejde denne aften. 

  

Træf for tidligere elever i Tilst, Kasted og Geding Skoler i Tilst 

Sognegård onsdag d. 12. maj kl. 12.00. 
             Vi starter med et par stykker smørrebrød og lidt underholdning af vores meget dygtige organist 

              Marianne Villadsen, derefter er der tid til at gå en tur i byen, på kirkegården eller nyde vores til den 

             tid forhåbentlige nyistandsatte kirke. Eller "bare" snakke! 

             Kaffen er klar omkring kl. 15.00, hvor ordet også er frit, hvis nogen har noget på hjertet. 

  



Studiekreds i Gotisk læsning hver anden tirsdag aften i vinterhalvåret. 
Start: 20. januar kl. 19 på Tilst Bibliotek. Der er altid plads til én mere. 

August 2003. 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 krav fra Kommunens 

vejkontor, som ikke kan godtages, fordi det kan øve indflydelse på et evt. salg af resten af gården. 

D. 27. januar 2004. 
Der er endnu ikke fundet en løsning, men der arbejdes fortsat på sagen, selv om det er ved at blive 

rigtig træls.! 

  

Fortælleaftner eller andet. 
           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. 

Vi vil altid meget gerne have hjælp til ideer til vores program. 
  



  

  

Geding Byvej 20, hvor Egnsmuseet i dag har magasinplads, og hvor magasinet gerne 

skulle blive. 

  

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