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Udstilling SET OG SKET 2007 på Tilst Bibliotek

Generalforsamling mandag d. 25. februar kl. 19.30 i Sognegården, 
Arkæolog Henrik Skousen, Moesgård Museum vil fortælle en times tid ved vores 
generalforsamling, Temaet er "Egådalen - landskab og bosætning i stenalderen". Han 
viser billeder i power point. Se særskilte dagsorden.

Foreningen er vært ved kaffen

Studiekreds i slægtsforskning, på Tilst Bibliotek, vi fortsætter hver torsdag 
aften med start d. 31. januar kl. 19.15 ”nye deltagere” er også meget velkomne.

Kaffe og te 10 kr

Mandag den 28. april Kl. 19.30 i Sognegården. Knud Erik Byrialsen 
og Jørn Sørensen fortæller om deres ”Arbejdsliv” ved Ungdomskolen og 
Ungdomsklubben på Tilst Skole

Kaffe og te 20 kr
.

Mandag den 26. maj kl. 19.00 mødes vi ved Årslev Kirke. vi tager ud 
og ser på arkæologiske udgravninger med arkæolog Niels Andersen 
fra Moesgård Museum
Der vil vise os en udgravning af en boplads fra Yngre Stenalder. Den er fra en 
periode, som kaldes Klokkerbægerkultur (ca. 2300 f.Kr.). Bopladsen ligger i et nyt 
byvækst område ved Årslev. I området er der fundet flere - vist nok 7 - bopladser fra 
Yngre Stenalder. 

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

Vi besluttede i efteråret, at vi ville gå over til at bruge det nye registreringsprogram i 
Arkivet, ”Arkibas 4”.
Det viste sig, at der var en hel del arbejde forbundet med overgangen til det nye 
program, men vi er nu – forhåbentlig – ved vejs ende, og vi venter på, at SLA 
arkivservice skal koble os på det nye program, så vi igen kan komme til at registrere 
de indkomne arkivalier.
Og så er det vores plan, at vi vil ud og gøre opmærksom på det Lokalhistoriske Arkiv 
og at vi godt kunne tænke os, at få nogle flere afleveringer, i første række arkivalier 
fra de mange foreninger, der findes i området.
Vi har tænkt os at ville begynde med at kontakte tst og deres tilsluttede foreninger.
Så må tiden vise, hvor meget mere vi kan overkomme rent arbejdsmæssigt.
Er der nogle af foreningens medlemmer, der kunne tænke sig at være med i arbejdet 
og fællesskabet på Arkivet, er vi nogle stykker, der gerne vil fortælle om arbejdet og 
vise Arkivet frem. Kontakt Foreningen eller Arkivet.

Vi arbejder videre på vores byvandringer, de skulle alle blive færdige i løbet af 2008


