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Nyhedsbrev nr. 35 

Første halvår 2010 

 

Udstillingen SET OG SKET 2009 på Tilst Bibliotek i januar måned 

 

Generalforsamling mandag d. 15. februar 2009 kl. 19.
30

 i tst’s Cafe 

Tilst Skolevej 13. 

 

Mandag d. 22 marts kl. 19
30

 på tst’s Cafe Tilst Skolevej 13 kommer Poul 

Malling og fortæller om Søren Chr. Sørensen fra Tåstumgård, hans tid på gården med 

sin hustru Mathilde, og den en fond han oprettede da gården blev solgt til Århus 

Kommune, på noget af dens jord blev Langkær Gymnasium opført og indviet i 1975.   

 

En dag i maj måned skal vi ud og se Århus Svæveflyveplads i True, da 

netop den slags fly er afhængelig af vind og vejr besluttede formanden og jeg at 

dagen skulle stå åben, så derfor skal de der er interesserede blot ringe og melde sig til 

hos Birte Skaade på 8624 4501 eller Ellen Krai på 8624 2994 i slutningen af april, 

så vil i få en opringning om dagen, lige så snart vi får den fra Svæveflyveklubbens 

formand.  
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Siden Sidst 

Har vi haft to gode fortælleaftener, en med Ove og Nielsen og Gert Helbo fra Kasted, og en med 

Fritz Gundal fra Skjoldhøj og fortalte om Skjoldhøjparken før og under dens opførelse, som 

grundejerforeningen så det.  

I sidste Nyhedsbrev fortalte vi at vi var med i et kulturarrangement med foreningen ”Tilst 

Kulturcenter” ved Lokalcenter Havkær. Det var en succes mange kom og så den og senere er der 

mange der har givet udtryk for at de syntes det var godt, og det er jo dejligt at høre. 

Her til det nye har vi fået ny e-mail adresse til arkivet den er arkivet@tilstarkiv.dk . Og snart finder 

i vores hjemmesidekompleks på en ny adresse som er let at huske nemlig http://www.tilstarkiv.dk 

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 den ene 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. En ting har vi dog fået lavet og det er et dokument hvor vi har nedskrevet hvad der 

er at lave på Arkivet. 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. 

 

Kaj Møller, søn af karetmager Ras og Tora Møller, Kasted. Kører i jumpe 
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