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

Tilst Kasted Lokalhistorisk Forening
Tilst Bibliotek, Tilst Skolevej 13 A 8381 Tilst

http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/tilst/   -  E-Mail tilstlok@aakb.bib.dk
Tlf.: 8624 1588 – Fax.: 8624 1240

Nyhedsbrev nr. 29
  

Program for andet halvår af 2006.

Lørdag 19. august kl. 14.00 Tur i TØRVEMOSEN
Vi mødes ved indgangen til Kasted mose (Vandværket i Kasted), hvor Knud 
Dalsgaard vil tage os med ned i mosen og fortælle om bl.a. Tørvegravning under 2. 
Verdenskrig. Fornuftige sko / gummistøvler anbefales.
 

Tirsdag den 5. september, kl. 18.00 Guidet tur i Skjoldhøjkilen
Den 28. oktober 2005 blev området 
omkring Voldbækken i Skjoldhøjkilen 
indviet.
I dette nye grønne område vil naturvejleder 
Bjarne Golles tage os med på en 
spadseretur. Mødested på Skjoldhøjskolen 
parkeringsplads. Rundvisningen varer ca. 
1½ time. 
Fornuftige sko anbefales.

24. oktober til 7. november. Udstilling I Trafikhallen på Århus 
Rådhus
Alle arkiver i Århus kommune er gået sammen om at lave en udstilling i Trafikhallen 
på Rådhuset, for at vise hvad vi på de små Arkiver går og laver, samtidig er det jo 
oplagt at politikkerne også får indblik deri. Udstillingen er åben for alle mens 
Rådhuset har åbent, kom forbi og kik ind og se/ hør hvad der er kommet ud af det. 
Gratis adgang.

Lørdag d. 11. november kl. 10 til 13 Arkivernes dag
Vi har åbent i disse timer hvor man kan komme og se hvad vi laver, måske så du 
noget inde på Rådhuset du vil høre mere om, måske aflevere billeder osv. Og meget 
gerne stille spørgsmål. Arkivet er vært ved en kop kaffe.
HUSK HER SKULLE KALENDEREN VÆRE KLAR TIL SALG
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Siden sidst:
Formandsposten:
Peter Grosen er stoppet som formand for Lokalhistorisk Forening. For mange af os 
var Peter = lokalhistorisk forening, han har været en Formand man ikke lige kan tage 
over fra. Med sin ”stædighed” og gåpåmod har han stået forrest, når der var nogle 
slag der skulle slås, tænk bare på Gedingvej 2, ”Møllers Magasin”, Gedingbøgerne og 
kalendere, for at nævne nogle af de ting han har været primusmotor for. Der skal lyde 
et stort tak for det store arbejde, du har lagt i foreningen gennem alle årene.

I stedet er valget faldet på mig (Birte Skaade). Selv om jeg har været med i 
bestyrelsen i 8 år, er de første måneder gået med at prøve på at sætte mig ind i 
tingene. Med Peters og de andre bestyrelsesmedlemmers hjælp er det nu ved at lysne.

Den ny bestyrelse ser således ud.
Formand: Birte Skaade 
Kasserer: Egon Lauersen
Sekretær: Ib Skaade
Bestyrelses medlem: Jørgen Viesmose
Bestyrelses medlem: Ulla Hansen
Subleant: Åge Grønberg
Subleant: Knud Dalsgaard

Som I kan se er programmet for efteråret også lidt anderledes, men da der er lidt for 
enhver smag, håber vi det går an.

Arkivet er ved at lægge sidste hånd på en ”Byvandring i det gamle Tilst”, som bliver 
lagt ud på Internettet i nærmeste fremtid, med mulighed for at skrive en folder ud 
med turbeskrivelse,


