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NYHEDSBREV NR. 42/2013 

Mandag, den 7. oktober kl. 19.00: Fortælleaften i Tilst Sognegård. Knud Dalsgaard 
vil fortælle om sit liv i Kasted. Det var her, han blev født, gik i skole, blev gift og 
ernærede sig som landmand, indtil de i 2004 flyttede til det nye boligkvarter på 
Østerløkken i Tilst. Der vil blive vist billeder af livet som landmand. 
 
Lørdag, den 9. november 2013 kl. 10.00 – 13.00: Arkivernes dag på Tilst Bibliotek. 

I den anledning har Tilst Kasted Lokalhistoriske Arkiv lavet en udstilling, som vi 
kalder ”HUSKER DU?” Den består af avisudklip fra vort righoldige udklipsarkiv. 
Kom og få en snak om dengang, mens du nyder en kop kaffe/the og småkager. 
 
Mandag, den 11. november kl. 19.00: Fortælleaften i Tilst Sognegård. Denne aften 
vil Bodil og Ejner Jensen samt deres sønner fra Tilst Bilcenter fortælle, hvordan det 
var at være de absolut første, som byggede en forretning i et helt nyt industri-
kvarter på den del af Tilst Vestervej, som kom til at hedde Græsvangen.  

Knud Dalsgaard og Per Malling vil styre slagets gang. 
 
Egnsmuseet i Tilst: Formålet med Egnsmuseet er at give et bredt indblik i almue-

samfundets hverdag tilbage i tiden. 

Samlingen fordeler sig hovedsagelig på husgeråd, værktøj, landbrugsredskaber 

m.m. og består i dag af godt 1400 effekter. 
 

Gotisk-gruppen: Vi er nogle stykker, som i vinterhalvåret mødes tirsdag aften i lige 
uger fra kl. 19.00-22.00, hvor vi læser/tyder gamle dokumenter. Det lyder måske 
ikke så spændende, men det er lige netop det, det er. Man mærker et pust af 
historiens vingesus. 

NØDRÅB: 
 

Lokalhistorisk Arkiv, Egnsmuseet og Gotisk-gruppen har ét fælles træk: Vi trænger 
alle til flere hjælpende hænder - så har du lyst, eller kender du én eller flere, som 
har, ja så bare kom. Vi skal nok tage godt imod jer! 
 
 
E-mail: Vi gør endnu engang opmærksom på, at vi gerne vil have jeres email- 
adresser, så vi kan spare portoen. Til gengæld vil vi så fremover sende en mail 
nogle dage inden et planlagt arrangement. 
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Lad os passe på din historie: 
 

 Foreningens formål er at bevare og udbrede kendskabet til lokalhistorien 

ved hjælp 

 af bl.a. foredrag, fortælleaftener, besøg i lokalsamfundet m.m. 

  

Arkivet modtager meget gerne både foreningsarkiver og privatarkiver såsom fotos, 

 kort, tegninger, skøder, foldere, bøger, tidsskrifter m.m. 

  

 Vi har tavshedspligt, og du kan få dine afleveringer klausuleret i henhold 

til gæl- dende arkivlov. Alt materiale registreres, så det er let at finde frem.  

 

Fortæl din familie, venner og bekendte med tilknytning til Tilst, Kasted og Geding 

om muligheden for at bevare sin egen og familiens historie for eftertiden. 

 

 Ring eller kom og besøg os. 

 

 Du kan evt. finde flere oplysninger på vores hjemmeside: 

www.tilstarkiv.dk 
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