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Nyhedsbrev nr. 30 
Program for første halvår af 2007 

 

Ordinær generalforsamling mandag d. 19. februar kl. 19.30, der i år afholdes på  

Tilst Bibliotek, Tilst Skolevej 13 A.Se den særskilte indkaldelse med dagsorden.  

Foreningen er her vært ved kaffen.  

 

Studiekreds i slægtsforskning, torsdag d. 22. februar kl. 19.15 til 22.00 på Tilst 

Bibliotek  
Kurset vil blive tilrettelagt således at du kan få glæde af det, uanset om dine forfædre stammer 

herfra eller ej. Vi vil snakke om hvordan man kommer i gang, hvor du finder hvad, med 

udgangspunkt i kirkebøger og folketællinger, men også hvor du finder andre spændende ting om 

dine aner. Naturligvis vil vi også gennemgå kilder på Internettet, hvor du også selv får mulighed 

for at søge.  

Studiekredsen fortsætter torsdagene 2. marts, 16. marts, 28. marts, 12. april og 26. april.  

Selve kurset koster ikke noget, men en lOer pr. gang til kaffe og brød, samt skriftlige 

huskesedler, så man senere kan se på skrift, hvad der blev sagt.  

Tilmelding nødvendigt senest 19 februar,enten til Birte Skaade 86244501. eller på Biblioteket.  

 

Fortælleaften med Aase Young, mandag d. 23. april kl. 19.30 På Tilst Bibliotek Aase vil 

fortælle om hvordan et barn af arbejderfamilie i Tilst alligevel kom ud at se verden.  

Kaffe / te kan købes 10 kr.  

 

Onsdag d. 16. maj på Tilst Sognegård kl. 12.00 til ca. 16.00  

GI. Elevdag for dem der har gået i skole i Tilst, Geding og Kasted før 1956. Indbydelser 

udsendes senere, men kender du nogen så modtager vi gerne adressen på dem så de også kan få 
en indbydelse.  

Annonce 
Udsalg af Gedingbøgeme. 

Gedingbog I. 20 kr. 

Gedingbog II. 10 kr. 
Bøgerne kan købes på Arkiv og Bibliotek 
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Siden Sidst.  
Har museumsgruppen haft travlt med at lave Museet endnu mere interessant at besøge.  

På Arkivet har man været i gang med at klippe aviser, registrere de indkomne arkivalier, så vi kan 

finde dem og bruge dem når nogen kommer og spørger om noget. Vi har også været i gang med at 

lave en byvandring på Internettet, med en folder til at tage med ud og gå turen. Den blev lagt ud på 

Internettet til Arkivernes dag, hvor Boldsen fra Senior Radioen var her og få et interview med os. 

Peter sidder og arbejder med billederne som vi efterhånden har virkelig mange af, også digitalt.  

Arkivet har også haft 2 plakater med på udstillingen i Trafikhallen på Århus Rådhus i tiden 25. 

oktober til 6. november, som alle Arkiver i Århus Kommune deltog i. Af disse 2 plakater var en for 

Tilst 200 aar med tekst og gamle billeder, og en med Gedingvej 2. Udstillingen blev lavet for at 

politikkerne og andet godtfolk kunne få et indtryk af hvad vi egentlig gik og lavede.  

 

 


