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Nyhedsbrev nr. 26 

Program for første halvår af 2005. 

  
 Mandag d. 31. januar kl. 19.30 i Tilst Sognegård 

 Slægtsforskning via Internettet. 

Internettet har gjort slægtsforskning populær som aldrig før. Bibliotekar Leif Dehnits fra Lokalhistorisk Samling ved 

Hovedbiblioteket i Århus kommer og fortæller om mulighederne for slægtsforskning via internettet. Der gives eksempler 

på gode og velegnede hjemmesider til brug for slægtsforskningen. Foredraget henvender sig til både nybegyndere og de 

lidt mere øvede.  

Kaffe/te 10 kr. 

  

Mandag d. 21. februar kl. 19.30 i Tilst Sognegård 
Generalforsamling, indkaldelse vedlægges. 

Efter kaffen vil vi vise billeder fra vores billedsamling.   

Kaffe/ te gratis. 

  

Mandag d. 14. marts kl. 1930 i Tilst Sognegård 

Fortælleaften v. Arne Rasmussen: Erhvervsarkivet som arbejdsplads. Arne Rasmussen fortæller om sit job på 
Erhvervsarkivet. Indsamling og registrering af arkiver fra landbrug, håndværk, søfart, industri transport og forsikring. 

Erhvervsorganisationer: Industrirådet, Landbrugsrådet, Grosserer-Societetet, Det danske Hedeselskab, Det kg!. Danske 

Landhusholdnings- selskab, div. Arbejdsgiverorganisationer. Foreninger: Central- og lokalforeninger i Danmark. 

Udvandring: udvandreskibenes protokoller. Politiets journaler for udvandring. Indvandring før og nu.Erhvervsarkivets 

læsesal: brugere fra hele verden. 

Ildsjæle for historien, deres betydning for historien, deres betydning for bevaring og synliggørelse af 



historien. Erhvervsarkivets samlinger dokumenterer det danske samfunds udvikling i 250 år. 

Kaffe/te 10 kr. 

  

Gamle Elevers Dag onsdag d. 18.maj kl. 12. i Tilst Sognegård. 

En dag, hvor elever fra Tilst, Geding og Kasted skoler mødes og genopfrisker minder. 

Indbydelse vil blive sendt ud til de adresser vi har i vores kartotek. 

  

Besøg på Rohde Museum lørdag d. 21. maj kl. 14.00. 

Thomas Thomasen har i mange år samlet på ting fra håndværk og landbrug og har i dag en stor samling, som absolut er 

et besøg værd. 

Kør ad Langelinie til Skørring, drej til venstre efter Galten, følg første vej til højre. Vi mødes på Rohde (vej) 5. Tilmelding 

til Ellen 8624 2994 eller Peter 8624 1564 senest d.17. maj. Der er kørelejlighed a.10kr. Entre + kaffe/the 30 kr. 

  
Studiekreds i Gotisk læsning hver anden tirsdag aften i vinterhalvåret. 

Start: Tirsdag d. 11-01-2005 kl. 19 på Tilst Bibliotek og derefter hver 14. dag. 

Der er altid plads til én mere. 

  

Siden sidst. 
Langt om længe er udstykningen m.m. gået i orden, så Egnsmuseet er sikret magasinplads, hvor det altid har været. Det 

er forstemmende, at der skal gå så lang tid og være så meget bøvl med at få tingene på plads. Men når de kære 

embedsmænd skal prøve at "varetage" vore interesser som borger i kommunen, kommer der somme tider sjove ting ud 

af det! 

Der er temmelig langt ind til Rådhuset. Eller fra Rådhuset og ud til os. 

  

Der er rygter om, at vi ikke kan få lov til at beholde vores Lokalhistoriske Arkiv i Tilst. 

Ved Kommunens sparerunde blev de 22 Lokalarkivers udviklingspulje taget fra os, og nu er der forlydende om, at 

Lokalarkiverne skal lægges sammen og at Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket skal nedlægges. 
Om disse planer kan vi ikke få noget at vide, embedsmændene i Biblioteksvæsnet giver ikke deres planer fra sig for at 

rådfører sig med de mennesker, der bruger af deres fritid til at bevare Kommunens historie. 

Det er utilfredsstillende, at vi ikke ved, om vi er købt eller solgt. Det går ud over vores glæde ved arbejdet, når man 

bliver behandlet som noget uønsket! 

  



Og Århus by mangler et byarkiv. 

Jeg kan ikke se, at Århus Kommune kan være bekendt at lade lokalhistorien inden for Ringgaden flyde, som den gør, 

mens man kan ofre penge på et nyt Kunstmuseum, nyt Hovedbibliotek og et nyt operahus. 

Man bliver så flov som borger i Århus Kommune, når man sammenligner med byer som Ålborg, Odense, Vejle og Esbjerg. 

Der har man vilje / råd til at bevare lokalhistorien.  

Og så er det også et spørgsmål, om Århus Kommune kan overholde arkivloven og give sine borgere den service de / vi 

har krav på. Men det er en helt anden historie. 

  

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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