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Nyhedsbrev nr. 36. 

Andet halvår 2010. 

11. Oktober kl. 19.30 Fortælleaften i tSt's Cafe. Else Skou og Henning Thygesen vil fortælle 

om deres tid i Tilst. Else Skou er født og opvokset "ude ved landevejen", hvor hendes far havde en gård. 

Henning Thygesen er født og opvokset i Tilst bymidte, hvor hans far havde en gård, som lå nabo til kirken. 

S. november kl. 19.30 Fortælleaften i tSt'sCafe. Denne aften vil Shamiran BenyaminYousifog 

Assure Samson Shino fortælle om Assyrene i Tilst Deres oplevelser som FN flygtninge i forskellige lejre og 

om, hvordan de havnede her i Tilst 

13. november kl. 10.00-13.00 er der Arkivernes dag. Arkivet vil være åbent og bemandet, og 

der vi! være kaffe/the på kanden. Kom og få en sludder om Arkivet og om gamle dage, eller kom og få noget 

at vide om lokalsamfundet i og omkring Tilst. 

i løbet af efteråret vil en bog om Søren Christian Sørensen og hans velgørende 

fonde blive udgivet. Søren Christian Sørensens velgørende fonde har givet penge til mange ting her på 

egnen, og man mente, at det var på sin plads, at mindes ham ved at udgive en bog, som fortæller om hans 

liv og virke, og om de ting, han har været med til at støtte. 

Siden Sidst. Birte Skaade har af helbredsmæssige årsager valgt at gå ud af Foreningens bestyrelse, 

hvilket har medført en del problemer. Men heldigvis forbliver hun i arbejdsgruppen i Arkivet, tak for det. 

Formandsskabet er i øjeblikket delt mellem Peter Grosen, som tager sig af det administrative, mens Knud 

Dalsgaard tager sig af det udadvendte, såsom møder og kalenderen. 

Vi har været heldige at få en lønnet medhjælper på Arkivet et halvtår. Nickey har allerede lagt vore 

avisudklip ind på vores database, "Arkibas" og er nu ved at digitalisere lysbilleder og få dem lagt ind i 

Arkibas. 

Museet har bl.a. fået foræret to folkedanserdrageter og har fået indrettet et udstillingsskab i 

mellemgangen specielt til disse dragter. 

Kontingent: Af økonomiske årsager her vi opsagt vores girokonto, vi synes, det blev for dyrt  

Men det viser sig, at vi mangler en del kontingentindbetalinger. Derfor beder vi om, at de, der mangler at 

indbetale kontingentet til foreningen, enten betaler til en fra bestyrelsen eller til Djurslands Bank på konto 

7267 -1 049 079. Tak. 

 

Husk: Hvis Arkiv og Museum skal have en chance for at levere oplysninger og data i fremtiden, er 

netop dine afleveringer nødvendige. 

 


