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Nyhedsbrev nr. 34 
Andet halvår 2009 

 

Den 19. oktober kl. 19.30, på Sognegården kommer Ove og Nielsen og 

Gert Helbo fra Kasted og fortæller hvordan det var at være ung i Tilst og 

Kasted førhen. 
Kaffe og te 20 kr 

 

Lørdag d. 14. november holder vi Arkivernes dag med emnet ” De 
gamle Tilst og Kasted Sogne før og nu” mellem kl. 10.00 og kl. 13.00 

på Tilst Bibliotek. Vi står klar til at besvare spørgsmål du evt. kunne 

derom også om slægtsforskning med mere. 

Vi giver en kop kaffe med småkage. 

 
Mandag den 30. november på Sognegården kommer Fritz Gundal fra 

Skjoldhøj og fortælle om Skjoldhøjparken. 
Kaffe og te 20 kr. 

 

 

 
 

Smedemester Ove Iversen som rejsebud 
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Siden sidst 
 

Ved Generalforsamlingen i februar lykkedes det med store overtalelser at danne en 

ny Bestyrelse idet der var 3 der stoppede Åse Young der døde, Egon Lauersen, der, 

på grund af alder ikke syntes han kunne overse sit job som kasserer og Jørgen 

Viemose der gerne ville gøre mere ved sin anden hobby Arkæologi. Bestyrelsen ser 

nu således ud. Birte Skaade, formand. Ib Skaade, sekretær. Bent Sørensen, kasserer. 

Knud Dalsgaard, Jørgen Simonsen, suppleanter Karen og Manse Sørensen. 

 

I foråret havde vi et par arrangementer der ikke var nogen respons på. Konklusion det 

var ikke det vi skulle finde på igen, eller hvorfor. 

 

Ellers kører Arkivet videre med at indregistrere billeder og andet som vi får ind. Der 

bliver sorteret og lagt avisudklip i kuverter så vi kan finde dem igen, vi håber snart at 

være færdige med det, så vi kan få dem lagt ind i Arkibas.   

 

Vi, Museet og Arkivet er lige gået ind i et samarbejde om et kulturarrangement med 

foreningen ”Tilst Kulturcenter” ved Lokalcenter Havkær, der løber af stabelen sidst i 

oktober. Hold øje med de lokale aviser. 

 

Flere folk 

Sidst men absolut ikke mindst er mit store hjertesuk om der ikke derude sidder en 

eller flere der kunne tænke sig at komme med i Museumsgruppen, de har længe kun 

været 3 personer nu er de kun 2 fordi 3die mand er alvorligt syg, de sidste 2 er efter 

eget udsagn oppe i årene, og en vil gerne snart stoppe, Det er synd og skam at der 

ikke rigtig er nogen til at tage sig af Museet, så er det dig, er du hjertelig velkommen, 

kender du en der kunne tænke sig at komme og være med er vedkommende også 

meget velkommen. 

 

Vi i Arkivet kunne også bruge nogle flere, der er så mange ting vi gerne vil lave, 

men ikke kan, fordi vi er for få. Der kræves ikke særlig viden bare du vil komme skal 

vi nok stille og roligt lære dig det nødvendige (at du ikke kan læse gotisk er heller 

ikke noget problem) kom og få en snak så kan vi finde ud af hvad du kunne tænke dig 

at lave. 

 


