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Mandag, den 25 februar 2019, kl. 19.00 i Sognegården, Havkærvej 9, 8381 Tilst: 

Denne aften er helliget den årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen og 

kaffe. Vises billeder, som tidligere bestyrelsesmedlem Bjørn Pauli har taget af det 

gamle Tilst engang i 1970’erne. – Det er som sædvanligt Poul Malling, der fortæller 

alt hvad han ved om hvem, der boede hvor, og hvad de forskellige beskæftigede sig 

med. Det er altid muntert, når Poul lufter sin hukommelse. 

Venligst bemærk, at denne aften er det ikke blot adgangen,  som er gratis, 

men også kaffe/the og kage. 

Mandag, den 25 marts 2019, kl. 19.00 i Sognegården, Havkærvej 9, 8381 Tilst: 

Denne aften kommer Evald Vesterbæk og fortæller om sit arbejde som hundefører 

ved politiet. Det lyder spændende! Vi kan vist godt begynde at glæde os til denne 

aften! 

Der er gratis adgang – kaffe/the og kage koster kun kr. 25.00. 

Mandag, den 15 april 2019, kl. 19.00 i Sognegården, Havkærvej 9, 8381 Tilst: 

Denne aften komme der repræsentanter fra firmaet Lindebjerg El-scootere og El-

cykler, Tilst Skolevej 38A, Tilst. De har alt hvad hjertet kan begære af diverse El-

køretøjer, også med kabine, så man sidder tørt og godt, når det regner. Der vil blive 

mulighed for at prøvekøre de forskellige typer. Der er lyst lidt længere midt på 

aftenen i april, plus at der er lys på køretøerne – så ingen grund til panik! Det er en 

rigtig god lejlighed til at få evt. fordomme manet i jorden. 

Der er gratis adgang – kaffe/the og kage koster kun kr. 25.00. 

Mandag, den 20 maj 2019, kl. 19.00 i Sognegården, Havkærvej 9, 8381 Tilst: 

Kom maj du søde milde – ja det vil passe fint, for da står menuen på byvandring i 

Tilst vi mødes i Sognegården, hvor vi vil forberede os på det, vi skal se. Når vi har set 

os mætte , vender vi tilbage til Sognegården, hvor vi kan give svar på evt. spørgsmål, 

som måtte være opstået under byvandringen. 

Der er gratis adgang – kaffe/the og kage koster kun kr. 25.00. 

 

http://www.tilstarkiv.dk/
mailto:arkivet@tilstarkiv.dk


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, folke-tællinger, 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 

almuesamfundets 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 ”friskt” pust af historiens vingesus. 
 

 

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. 

 

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 arbejde og 

så er det på samme tid meget spændende. Du kan også få kontakt til os på vores mail-adresse, som 

er arkivet@tilstarkiv.dk, eller du kan ringe til os på tlf. 21 62 91 30, så får du fat i arkivleder Ib 

Skaade, som har været med i rigtig mange år, så han har garanteret svar på det hele! 

 

Vi glæder os til at hilse på dig! 
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