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NYHEDSBREV NR. 51/2018 

 

Foreningen har sammensat følgende program for første halvår af 2018: 

 

 

1. februar – 28. februar 2018 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 19. februar 2018 kl. 19.00 i Sognegården, Havkærvej 9, 8381 Tilst: 
 

Den årlige Generalforsamling i Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening. Efter kaffen 
er der foredrag, hvor  Poul Malling vil også i år tryllebinde os med en spændende historie. Denne gang 

handler det om Tilst  Brugsforening - lige fra åbningen af den første butik i 1888, som lå der, hvor 

Slagter Rasmussen og efter ham garnforretningen Nøtten havde til huse – lige til den dag i begyndelsen 

af 2017 hvor man måtte give op og dreje nøglen for sidste gang. Poul kan fortælle, hvem der var uddeler 

og hvornår, så det bliver spændende at høre om.  

Desuden har Poul en overraskelse i ærmet – hvis altså det hele falder i hak. Det er et vaskeægte 

SCOOP. Så vi krydser alt, hvad krydses kan!  

Der er gratis adgang, og foreningen er vært ved kaffe/the og kage. 

 

 

 

Mandag, den 19. marts kl. 19.00 i Sognegården, Havkærvej 9, 8381 Tilst: 
 

BILLEDAFTEN. En gang imellem sker det, at det ikke lykkes os at finde en foredragsholder, og så går 

vi på jagt i billedarkivet, som rummer mange spændende billeder, som hver især fortæller en historie. 

Det sker jævnligt, at vi får billeder ind uden navne på alle personer/steder – somme tider totalt navnløse. 

Sådanne billeder vil vi finde frem og vise på storskærm, og så håber vi, at der er personer til stede, som 

kan ”døbe” én eller flere af de ukendte, så de kan få et ”liv” hos dem, der måtte søge efter lige netop den 

del af familien. Man kan næsten sige, at de bliver født på ny. Vi håber, at mange vil komme og se med! 

Der er gratis adgang – kaffe/the og kage koster kun kr. 25,00. 
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Foreningens formål er at bevare og udbrede kendskabet til lokalhistorien ved hjælp af bl.a. foredrag, fortælle- 

aftener 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:  

www.tilstarkiv.dk 

 

 
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 mellem 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. 

 

 

 

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, og så er det samtidigt hyggeligt! 

 

 

 

 

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

 

Museet er bemandet tirsdag eftermiddag i ulige uger fra kl. 13.00 – 15.00 

 

 

 

Hvis du, efter at have læst alt dette, har fået lyst til at deltage i det frivillige arbejde sammen med os andre, så er 

der kun to ting at gøre, nemlig at stikke hovedet ind på arkivet i ovennævnte tidsrum, eller ring på  

telefon 21 62 91 30 eller sende en mail til arkivet@tilstarkiv.dk 

 

Vi glæder os til at hilse på dig! 
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