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NYHEDSBREV NR. 44/2014 
 

Foreningen har sammensat følgende program for efteråret 2014: 

 

6. oktober kl 19.00 i Sognegården:  

   

Præsentation af Tilst-filmen 2014: En gang i 1960’erne havde Henry Schiby premiere på sin film  

”Vor Kommune”, som handler om den gamle Tilst-Kasted Kommune før kommunesammenlægningen.  

Udviklingen tog hurtigt fart, og Tilst blev en vigtig forstad til Aarhus. Formanden for Tilst Kasted Geding 

Lokalhistoriske Forening, Peter Grosen Andersen, fik i 2013 den gode idé, at vi skulle lave en  

”Tilst-film 2014”,  

som skulle vise byens fantastiske udvikling i de næsten 50 år, der er gået, siden Henry Schibys film så 

dagens lys. Det er et held, at vi har så mange ældre medborgere, som har fulgt udviklingen med egne 

øjne, og derfor kan bevidne, at filmene taler sandt. 

 

Vi viser først Henry Schibys gamle film, for at få hukommelsen frisket op. Derefter viser vi Tilst-filmen 

2014, der er optaget, mens den danske sommer viste sig fra sin smukkeste side. Når vi ser den, er ingen i 

tvivl om, hvor meget, der er sket i Tilst. 

Filmfotografen har lovet at komme, og han vil  gerne svare på eventuelle spørgsmål, og han har lovet at 

tage sin drone med. Vi glæder os meget til at præsentere den nye film for jer.  

Der er gratis adgang, og kaffe/the med kage koster kr. 25,00 pr. person. 

 



 
27. oktober kl. 19.00 i Sognegården: 

 

Revyer i Tilst Forsamlingshus: Erling Storm kommer og fortæller sin spændende historie fra musikkens 

og revyens verden. Det er ikke få revyer, som han har stået på mål for rent musikalsk. Det skal nok blive 

en spændende aften. Der er gratis adgang, og kaffe/the med kage koster kr. 25,00 pr. person. 

   



 

8. november kl. 10.00 – 13.00 på Tilst Bibliotek: 

 

Arkivernes dag: I den anledning har Tilst Kasted Lokalhistoriske Arkiv lavet en udstilling, som vi 

kalder ”HUSKER DU?” Den består af avisudklip fra vort righoldige udklipsarkiv. Det bliver også muligt 

at se, hvad vi gemmer af spændende ting. Det kan f.eks. være et billede af barndomshjemmet, et klasse-

billede eller et avisudklip. Der vil også være åbent til Egnsmuseet, som bestemt er et besøg værd. 

Det er en god lejlighed til at aflevere gamle billeder/film, tegninger, skøder, eller hvad I synes kunne være 

dejligt at få bevaret for eftertiden. Kom og få en snak om, hvad vi laver, mens I nyder en kop kaffe/the og 

småkager. Vi glæder os til at se jer. 
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Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening: 
 

Foreningens formål er at bevare og udbrede kendskabet til lokalhistorien ved hjælp af bl.a. foredrag, 

fortælleaftener og besøg i lokalsamfundet m.m. Arkivet modtager meget gerne både foreningsarkiver og 

privatarkiver såsom fotos kort, tegninger, skøder foldere, bøger og tidsskrifter m.m. 

Vi har tavshedspligt, og du kan få dine afleveringer klausuleret i henhold til gældende arkivlov. Alt 

materiale registreres, så det er let at finde frem. 

Til brug i forbindelse med slægtsforskning har vi fra området bl.a. kirkebøger, folketællinger, realregistre, 

brandtaksationsprotokoller, fæstebreve, skifter og masser af billeder. Billeder og mange andre spændende 

ting kan også findes på vores hjemmeside 



Egnsmuseet i Tilst: 

 

Egnsmuseet startede i 1991 med overtagelsen af Edith og Anton Poulsens ”Geding Bysamling”, som 

havde til huse i deres hjem ”Geding Forsamlingshus”, som i øvrigt oprindeligt var et andelsmejeri fra 

1885 til 1925. 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 over 1400 effekter. 

Udstillingen er på ca. 100 m2 med ca. 500 effekter, som så vidt muligt er forsynet med en forklarende 

tekst. 

Museet drives af Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening og bygger udelukkende på frivillig 

arbejdskraft. 



 

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 ret spændende, men det er lige netop hvad, det er.  

Man får et fantastisk indtryk af livet, som det blev levet på den tid. Det var et hårdt og nøjsomt liv. Det 

bliver så levendegjort, at man mærker et ”frisk” pust af historiens vingesus. 

 



 

Arkivets åbningstid er: torsdag eftermiddag fra kl. 13.00 – 16.00. 

 

Museets åbningstid er: tirsdag eftermiddag fra kl. 13.00 – 16.00. 

 

Skulle du have fået lyst til at deltage i det frivillige arbejde i én eller flere af grupperne, så er du meget 

velkommen til at komme og besøge os, så du kan få et indtryk af, hvad vi laver. Det skal ikke være nogen 

hemmelighed, at vi ikke er så unge, som vi var engang, så derfor vil det glæde os rigtig meget, hvis vi kan 

gøre nogle flere interesserede i at hjælpe til. 

Det er som sagt frivilligt – men alligevel meget givende. Uden for vores åbningstider er det muligt at få 

kontakt til os via bibliotekets flinke personale. Det er også muligt at komme i kontakt med os via vores 

mail-adresse, som er arkivet@tilstarkiv.dk.   

 

Vi glæder os til at hilse på dig! 
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