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Nyhedsbrev nr. 33 
Første halvår 2009 

 

 

 

Udstillingen SET OG SKET 2008 på Tilst Bibliotek i februar måned 

 

  

Generalforsamling mandag d. 16. februar kl. 19.30 i Sognegården. 
Efter Generalforsamlingen viser vi nogle flere af vore gamle billeder. 
 

Foreningen er vært ved kaffen 

 

 

I April måned vil der være udstilling med gamle madopskrifter, på 

Tilst Bibliotek, Det vil være fra første halvdel af 1900tallet og hvad vi ellers finder 

af relevante ting fra den tid. 

 
. 

Mandag den 27. april Kl. 19.30 Tilst Bibliotek. Vil vi på baggrund af 

udstillingen lave en slags ”Kan du huske” aften, hvor vi udveksler minder om hvad vi 

fik at spise i de forskellige sociale lag på den tid, og måske udveksle opskrifter. Vi 

starter naturligvis med et oplæg der kan sætte hukommelsen i gang. 
 

Kaffe og te 10 kr. 

 

Lørdag den 16. maj kl. 11.00 mødes vi ved Industrimuseet i Horsens, Gasvej 17 

– 19. 

 Entre 18 – 60 år kr. 50, 

 over 60 år kr. 30.  

Her vil vi gå en tur rundt og se Museet. Ved 13 tiden kan vi spise frokost, enten 

medbragt, eller vi kan købe noget i Café Gasligth. Inden vi igen begiver os videre 

rundt i museet. 
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Siden sidst 
 

Først vil vi mindes Åse Young som døde i april 2008, en måned efter sin mand Jens, 

som var i Afghanistan, han fik en blodprop og kom hertil landet og indlagt på 

Rigshospitalet hvor han døde få dage senere, det var meget hårdt for Åse. 

 

Vi er nu godt i gang med Arkibas 4, nogle af os har deltaget i nogle kurser for at blive 

bedre til at bruge den nye udgave. 

 

Byvandringen i Geding er også på Nettet nu, og Knud og jeg er i gang med at lave de 

sidste om Kasted og Brendstrup, så er målet nået, dog ikke inden for tiden vi havde 

sat os for. 

 

Vi udsendte ikke et nyhedsbrev i efteråret 2088, da vi stod lidt i et vadested, idet vi 

ikke kunne beholde ”Møllers Magasin” hvor vi opbevarede de genstande Museet ikke 

lige kunne udstille. Mange møder og debatter om hvad vi så gjorde tog så meget af 

vores tid, og var så vigtigt at de blev vægtet højest. Vi fandt også en løsning, de 

mindre ting i kasser som bliver opbevaret i ”cykleskuret” på Sognegården, og andet 

er blevet deponeret. 

 

Nu ser vi fremad og har fået et forårsprogram sat sammen som i ser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


