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Nyhedsbrev # 37 
Første halvår 2011 

  
17. januar kl. 19.30: Slægtsforskning på nettet ved Leif Dehnits - tidligere Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket. 

Arrangementet foregår på Tilst Bibliotek - tilmelding på biblioteket fra d. 10. januar 2011. 

  

17. januar – 19. februar: Udstillingen Set og Sket på Tilst Bibliotek. 

  

21. februar kl. 19.00: Generalforsamling i Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening. Efter kaffen vil Henning Her-

løv Sørensen fortælle om Tilst Forsamlingshus. Arrangementet foregår i tst’s lokaler. 

  

21. marts – 20. april: har vi en udstilling om Folkedans på Tilst Bibliotek.  

  

21. marts kl.19.00: Fortælleaften med Folkedanserne i tst’s lokaler. 

  

11. april kl. 19.00: Poul Malling, Niels Anton Juul Poulsen og Knud Dalsgård vil fortælle om Tilst Boldklub og om 

sammenslutningen til tst. Foregår i tst’s lokaler. 

  

23. maj kl. 19.00: Byvandring i Kasted med besøg på Kærbygård og Koldkærgård. Vi starter fra Kærbygård. 

  

Siden sidst: Arkivet har siden efter sommerferien haft en fast medhjælp på Arkivet - Nickey Fregerslev, som har været 

til stor hjælp, idet vi bl.a. har renoveret vores magasin og fået skabsplads ude i biblioteket. En stor og kostbar omgang, 

men nu kan vi igen være bekendt at modtage nye afleveringer og være sikre på, at de bliver arkiveret og opbevaret på 

betrykkende vis. I den sammenhæng har der været en naturlig oprydning og omorganisering af hele arkivet, så vi fået 

mere plads og struktur på det hele. Derudover har vi arbejdet meget med vores billedarkiver, især de digitale, hvor der 

har været en pukkel af billeder, der skulle endeligt på plads. Vi sidder nu pt. og arbejder med at få hele 2010’s avisud-

klip registreret og arkiveret – det er et stort arbejde selvom vi er adskillige om det.  

  

Bogen om Søren Christian Sørensen er nu blevet færdig og kan købes på Arkivet, Tilst Bibliotek eller i Daglig’ Brugsen i 

Tilst. Vi synes selv, at der er kommet en rigtig flot bog på markedet, ikke mindst takket være Lisbeth Skjernov, som 

har forfattet bogen – en stor tak til hende! Bogen koster 75,00 kr. og hvis den skal sendes, koster det 50,00 kr. i porto.  

  

Efterlysning: Vi har modtaget en protokol og en regnskabsbog fra Tilst Sygekasse. Det er vi meget glade for, men vi har 

ikke navnet på vedkommende, der har afleveret bøgerne, så hvis nogen kunne hjælpe os med dette, vil vi være tak-

nemmelige. 

  

Email adresser: For at kunne spare på forsendelsesomkostningerne, vil vi gerne bede de, der har en email aflevere den 

til foreningen, det vil lette os meget og spare mange penge til porto. I kan eventuelt sende jeres navn og adresse i en 

mail til: lokalhistoriskforening@gmail.com. 

 

Nyt og yngre blod til forening, arkiv og museum: Den generelle alder på deltagerne i arbejdsgrupper er ved at være ret 

høj, og vi kunne i den sammenhæng rigtigt godt tænke os at høre fra andre, som eventuelt kunne være interesseret i at 

deltage i det spændende arbejde, som der er at bevare lokalhistorien for eftertiden. Hvis I kender nogen, der kunne 

tænke sig at blive medlem af foreningen eller som kunne tænkes at deltage i en eller flere arbejdsgrupper, må meget 

gerne få dem til at kontakte os enten per mail eller telefon.  


