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Byvandring i Tilst mandag d. 3. september kl. 19.30, vi går en tur rundt i det gamle 
Tilst med udgang i byvandringen som er lagt ud på nettet Vi starter ned ved Brugsen og slutter 
på Tilst Bibliotek hvor vi vil sidde og sludre over en kop kaffe eller te.

I oktober måned er der udstilling i anledning af Skalk's 50 års jubilæum. Vi har 
været så heldige sammen med Biblioteket at låne den vandreudstilling som Skalk har lavet i 
anledning af bladets 50 års jubilæet, udstillingen er dels på biblioteket og dels på Arkivet.

Foredrag om ARKÆOLOGIEN, HISTORIEN OG FOLKET, mandag d. 8. ok-
tober kl. 19.30 i Sognegården.
Tidsskriftet Skalks redaktør, Christian Adamsen, fortæller med udgangspunkt i Nationalmuseets 
fødsel, geniet Christian Jürgensen Thomsen, 1964 og højskolerne samt tidsskriftet Skalk om den 
særlige folkelige interesse for fortiden i Danmark - i dag og før i tiden. 
Foredraget finder sted i anledning af Skalks 50 års-jubilæumsudstilling på Tilst Bibliotek 1.-31. ok-
tober.

Kaffe og te 20 kr.

Studiekreds i slægtsforskning, på Tilst Bibliotek, vi fortsætter torsdag aftener som i 
foråret. Torsdag d. 18 og 25. oktober og torsdagene d. 1 – 15 - 22 og 29  november, 
alle dagene kl. 19.15 ”nye deltagere” er også meget velkomne.

I bedes lægge 10 kroner til kaffe osv.

Elsebeth Egholm. ”Vores” lokale forfatter kommer mandag d. 22. oktober kl. 
19.30 på Sognegården, og fortæller lidt om sine bøger, derefter har vi mulighed for at stille 
spørgsmål. Elsebeth Egholm er en nutidig og aktuel kriminalforfatter
I 1989 ansættelse på Berlingske Tidende som bagsideredaktør. Sagde i 1992 jobbet op og flyttede 
til Malta. Begyndte en freelance tilværelse som både journalist novelleskribent til ugeblade. 
1994 tilbage til Århus-egnen, nu bosat i den idylliske landsby Kasted i det nordlige.
På få år er hun blevet en af de mest læste danskere forfattere også på landets biblioteker bl.a. med 
sin serie om Århus-journalisten Dicte Svendsen. En serie som indtil videre indeholder de fire bøger, 
Skjulte fejl og mangler, Selvrisiko, Personskade og Nærmeste Pårørende

Kaffe og te 20 kr.

Foredrag om Sophie og Tycho Brahe Torsdag d.  8. november kl. 17-19 på Tilst 
Bibliotek, ved Dorthe Salamander. Det er Tilst Bibliotek der er vært foredraget, men med det 
historiske islæt vil vi varmt anbefale det.

Arkivernes dag, lørdag d. 10. november kl. 10.00 til 13.00, kom og vær med
Arkivet er vært ved en kop kaffe.

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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Siden sidst
Har vi fået den første af en planlagt række af Byvandringer lagt ud på Nettet, nu med mulighed for, 
enten at få den fortalt på podcast (i pod) eller at downloade den som mp3 fil, til sin mp3 afspiller, 
begge måder giver mulighed for at høre fortællingen mens man går turen, man kan også få et kort 
over turen på Arkivet eller på Tilst Bibliotek, eller selv downloade det fra Nettet på vores 
hjemmeside www.lokalhistorieiaarhus.dk/tilst  i-pod / MP3 afspiller kan lånes på Biblioteket.

Desværre måtte vi aflyse vores elevdag i år på grund af for få deltagere, hvilket vi har været ret 
kede af, men nu holder vi en pause, så må vi forsøge igen der kommer vel nye til. Hvad grunden 
kan være til det store dyk i tilmeldinger, har vi desværre ingen anelse om men alt har jo en tid.

I foråret blev der forsøgt med en studiekreds i slægtsforskning, vi var 1 halv snes stykker, som 
hyggede sig mens man snakkede om hvordan man skulle gribe tingene an. Vi kom virkelig i godt 
gang og fortsætter til efteråret, samtidig er nye da også velkomne.

Ligeledes fortsætter Studiekredsen i Gotisk her i efteråret.

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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