
TILST KASTED GEDING LOKALHISTORISKE FORENING 

Tilst Bibliotek, Tilst Skolevej 13 A, 8381 Tilst 
Tlf.: 86 24 15 88. - Fax.: 86 24 12 40 

  

                       Nyhedsbrev nr. 27 

             Program for andet halvår af 2005. 

Søndag d, 25, september kl. 10.00 fra F pladsen v. Biblioteket Udflugt til Horsens: 

Besøg på Industrimuseet m. guidet rundvisning kl. 1l.00 – 13.00. 

Frokost på Cafe Gaslight. 13.00-14.00. 

Guidet rundtur (til fods) i Horsens. 14.00 - 15.30 v. Anette Hoff, 

Hjemkomst o, kl. 16.30. Pris ink. Frokost (minus drikkevarer) 300.00 kr. 

Tilmelding senest d. 7. sep. til Ellen 8624 2994 eller Peter 8624 1564. 

Mandag d. 31, oktober kl. 20.00 besøg i Templet v. rundkørslen Havkærvej 

-Tilst Søndervej. 

Rundvisning v. Phuong Thanh Cao. (ca. l time) 

Derefter kaffe i Sognegården (20.00 kr.) 

Mandag d. 21. november kl. 19.30 i Tilst Sognegård Foredrag demonstration om/af slægtsforsknings 

programmet BK6.  

Ved Chris Gade Oxholm Sørensen. 

Foredrag + kaffe 40,00 kr. 

Studiekreds i Gotisk læsning hver anden tirsdag aften i efteråret. 

Start: Tirsdag d. 06-09-2005 kl. 19 på Tilst Bibliotek og derefter hver 14. dag. 

Der er altid plads til én mere. 



Siden Sidst er der blevet bestemt, at vi skal betale for at benytte Sognegården, derfor er vi nødt til at lade kaffen 

stige til 20.00 kr. 

Vi har drøftet vores situation her på det sidste og vi synes ikke, vi på tilfredsstillende måde kan passe både Arkiv og Forening 

Der er for mange ting, som ikke bliver gjort på tilfredsstillende måde på Arkivet, så vi har derfor tænkt på en løsning, gående 

ud på at overlade foreningens arrangementer til et udvalg under bestyrelsen. Vores problem er nu at finde nogle mennesker, 

der vil gå ind i et sådant udvalg og lave vore udflugter, møder m.m. alt efter interesse og kræfter. Hvis vi ikke kan finde disse 

friske kræfter må vi på vores generalforsamling i februar drøfte hvad vi så gør. Men bestyrelsen modtager gerne henvendelse 
fra nogen, der vil være os behjælpelig. Tak for hjælpen. 

På bestyrelsens vegne 

Peter Grosen Andersen 

  

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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