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NYHEDSBREV NR. 45/2015 

Vi har sammensat følgende program for første halvår af 2015: 

1. februar – 28. februar 2015 på Tilst Bibliotek: 
 

Udstillingen Set og Sket: Der vil blive vist udvalgte avisudklip, der handler om stort og småt for at vise, 
hvad der er sket i Tilst-området i det forløbne år. Hvis I har spørgsmål til det udstillede, eller I måske 
kunne tænke jer en kopi af en artikel, så kom mandag eller torsdag mellem kl. 13.00 og 16.00.   
 

Mandag, den 16. februar 2015 kl. 19.00 i Sognegården: 
 

Den årlige Generalforsamling i Tilst Kasted Lokalhistoriske Forening. 

Efter kaffen vil Poul Malling også i år fortælle en spændende historie. Denne gang handler det om 

Teglværket. I beretningen fra 1883 for Årslev Teglværk som ejedes af Hans Broge, kan det ses, at det 

blev besluttet at opføre et teglværk på True Nørremark ved Tilst. Hvorfor det blev netop der, skal vi ikke 

afsløre nu. Det skal Poul have lov til at fortælle, men vi kan sige så meget, at det var en beslutning, som 

fik stor betydning for områdets udvikling. Gratis adgang – foreningen er vært ved kaffe/the og kage  

 

Mandag, den 2. marts kl. 19.00 i Sognegården: 
 

Per Malling kommer og fortæller om sit vognmandsfirma i Tilst, som blev startet af hans bedstefar for 

snart 100 år siden. Efter Christian Malling overtog Pers far, Viggo Malling, firmaet, så Per er i dag 3. 

generation, som driver firmaet. Kom og hør den spændende beretning, der starter for så mange år siden. 

Gratis adgang – kaffe/the og kage kr. 25,00. 

 

Mandag, den 13. april 2015 kl.19.00 i Sognegården: 
 

Else Bøgh fortæller om sin ungdom i Todderup og om sit voksenliv med amatørteater på Mundelstrup 

Kro og i Tilst Forsamlingshus. Hun fortæller også om sin store interesse for FDF/FPF-bevægelsen, som 

har betydet meget for hende at være en del af. Så det kan kun blive en rigtig interessant aften, når vi 

følges med Else ud ad Mindernes Allé. Gratis adgang – kaffe/the og kage kr. 25,00. 

 

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. 

http://www.tilstarkiv.dk/
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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, og hvad vi ellers kan finde på. Hvis du 

har et ønske eller en god idé, er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

Arkivet modtager meget gerne både foreningsarkiver og private arkiver – 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. 

Alle materialer 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.  

 

De personer, der kommer til os med et spørgsmål om familie, butikker, gårde eller huse, 

som de mangler oplysninger om, bliver utroligt glade, når vi kan hjælpe dem med kopier  

af billeder, dokumenter eller andre oplysninger.  Den glæde er vores betaling! 

 

Da det er frivilligt og ulønnet arbejde, som vi udfører, skal der heller ikke betales skat af det, og 

højere lykke kan man da næsten ikke opnå! 

 

Du kan eventuelt gå ind på vores hjemmeside www.tilstarkiv.dk og se, hvad det går ud på. 

Der finder du også åbningstider for både arkivet og museet 

 

Du kan også ringe eller komme og besøge os og få en snak om, hvordan det er skruet sammen. 

 

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 kom bare. Vi skal 

nok tage godt imod dig! 

 

Vi skal ikke lægge skjul på, at vi ligger i den tunge ende af aldersskalaen, så hører du til i 

den knapt så tunge ende, kan du jo bringe gennemsnitsalderen ned, men uanset din alder, skal du 

være så hjerteligt velkommen, for der er et stort behov for friske kræfter.   

 

 

E-mail: 

 

Vi gør endnu engang opmærksom på, at vi gerne vil have jeres e-mail-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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