Tilst-Kasted Kirkeblad
November . December . Januar . Februar 2019/2020

Gudstjenester
Juleaften		
Havkær kl. 11.00
Tilst kl. 14.00 og 15.30
Kasted kl. 14.00 og 15.30
Juledag
Tilst kl. 10.30
Kasted kl. 10.30
2. juledag
Tilst kl. 10.30

INDHOLD
Sakristi

s. 2-3

"Fedt at synge"

s. 4-5

Julefest

s. 17

Julemarked

s. 20

Sakristi ved Tilst kirke - Liv og lys
Så er forberedelserne i fuld gang til det nye sakristi til Tilst Kirke. Vi bringer her en kort beskrivelse af
funktionerne og idéerne af det, der skal blive den største fornyelse til Tilst Kirke i nyere tid.
Artikel af arkitektfirmaet Tullinius Lind om den nye tilbygning ved Tilst kirke.
Udformningen
Sakristiet er ikke kun en praktisk løsning på et funk
tionsbehov men også et eksistentielt rum. Udover at være
et aflastningsrum, er sakristiet et rum for sang og leg

Sakristiet taler sammen med kirken med sin stoflighed
og ved sit geometriske slægtskab i den udvendige ud
formning. Indenfor i sakristiet, opleves kvaliteten, præ
cisionen og detaljerne, som afspejler nutidens tekniske
formåen. Stemningen i rummet er karakteristisk ved det
afdæmpede lysindtag, og materialer af høj kvalitet
og stoflighed.
Rummet tager dagslys ind via mønstermurværket i gav
len, så rummet opleves lyst og venligt, og udefra vil
åbningerne opleves diskrete og hensynsfulde i relation
til kirkegården.
Funktionen
Selve sakristiet består af et åbent, fleksibelt og venligt
rum. Det skal rumme mange forskellige funktioner, og der
er derfor indtænkt multianvendelighed og samtidighed
i brugen.

Udefra falder den nye bygning smukt ind i helheden omkring kirken.
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og for uformelt samvær. Til tider skal sakristiet rumme
sorg og tilbyde rum for eftertænksomhed.
Kirken skal være hovedattraktionen i det samlede an
læg, også efter at sakristiet er bygget, og derfor vil
sakristiet underlægge sig kirken, som et mere ydmygt og
stilfærdigt tilpasset bidrag. Sakristiet lægger sig derfor til
helheden, som en enkel og homogen bygning stillet ved
kirken, uden at forskyde oplevelsen af helhedsbilledet.
Mur og tag er holdt i hvidt, og tilpasset i størrelsen, så
den holder sig under kirkens sternkant. På den måde
undgår vi, at bryde det hvide bånd, som udgør kirkens
base i dag.

Plantegningen over bygningens indre.

Tilst menighedsråd har et forbilledligt samarbejde med
arkitekterne Thomas Tullinius (tv) og Anders Lind.

Således forestiller arkitekterne sig, at interiøret af det midterste fag
kommer til at se ud.

Tulinius Lind
Tegnestuen Tulinius Lind er med sine 2 år en for
holds
vis ung tegnestue. Startskuddet for tegnestuen
var førstepladsen i konkurrencen om en ny skole og
aktivitetshus til Våler i Norge. Sideløbende med pro
jektet i Norge løser tegnestuen også mindre opgaver
for både private og for kirker med tilbygning, indretning
og design. Mange af opgaverne ligger i fredede eller
følsomme områder, som fx den ny skolebygning til Skt.
Josef Skole i Latinerkvarteret i Roskilde, et nyt pulpitur
til Rungsted Kirke og en facaderenovering af en fredet
facade i Københavns indre by.

Huset består af i alt 3 fag med hvælvet loft inde. Det
midterste fag udgør hovedrummet, som rummer alle
fællesfaciliteterne. Her kan serveres kaffe til kirkens
gæster ved langbordet efter de kirkelige handlinger
og det kan huse sang og samspil i de mellemliggende
perioder. Fløjene indeholder et lille the-køkken, toilet
med pusleplads, et mindre legeareal til de mindste og
et kontor og arbejdsplads, og en garderobe med skabe
hvor medarbejdere og gæster kan skifte tøj.
Entreprenører og arkitekter.
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”Det er virkelig fedt at synge”
Redaktionen har fanget tre unge piger efter en Blå Boks-koncert i kirken, hvor de på
fremragende vis har optrådt til en snak om sang og musik. Helene, Louise og Michelle synger
i Tilst kirkes ungdomskor, (de startede alle tre i børnekoret) og er aktive i Blå Boks.
Hvorfor er det så fedt at synge?
Michelle (21), der til daglig studerer Ernæring og sund
hed er ikke sen til at svare: Jeg har altid sunget, lige
siden jeg kan huske. Det gør mig glad at synge og
sammen med koret bliver det kun bedre. Der er et godt
sammenhold og masser af smil og grin. Louise (21 og
vuggestuemedhjælper) er enig og siger: - Det er virkelig
fedt at synge, og det giver en den bedste ro og glæde.
Jeg elsker især at synge med andre. Vi hygger og har det
sjovt imens. Helene (17 og handelsstuderende) kunne
ikke være mere enig: Hun siger: - jeg elsker at synge,
fordi det gør mig glad, og jeg kan slet ikke lade være,
når der bliver spillet en god sang. Samtidig synger jeg
med nogle rigtig søde piger i koret, hvilket bare gør
det endnu bedre.

er til "Hil dig frelser og forsoner og Abbas Thank you
for the music". Louise er vild med "Sensommervisen".

Hvad er din yndlingssalme? Og yndlingssang?
Michelle og Louise er helt på bølgelængde. Deres
yndlingssalme er salme 721 (Frydeligt med jubelkor).
- Den har den bedste melodi, siger Louise. Michelle kan
også godt li’ "Det dufter lysegrønt af græs", mens Helene

Hvad vil du med din sang i fremtiden?
Helene: - jeg synger for sjov. Michelle: - Ved at have
gået i koret i så mange år, er jeg blevet meget bedre
til at synge, end da jeg startede, det gør mig mere
selvsikker, når jeg synger med på noget, eller når jeg
synger derhjemme. Louise: - Jeg vil utrolig gerne fortsætte
med at udvikle mig, måske lære at spille guitar, og så
eventuelt ud og spille for andre mennesker.

Louise, Michelle og
Helene synger ofte i
Tilst kirke. Her til Blå
Boks-koncert.
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Er det særligt at synge i kirken?
De synes alle tre, at det er noget særligt. Louise: - Det
er det helt sikkert, lyden bliver helt speciel i et kirkerum.
Michelle: - Man kan ofte synge på en anden måde i
kirken, end når man eventuelt synger pop derhjemme.
Der er desuden god akustik i kirken, så når man synger,
lyder det lige lidt bedre. Helene: - Ja det synes jeg,
det er afslappet og hyggeligt, og så er det sjovt at se
kendte ansigter til gudstjenesterne.
Hvad er det bedste ved en gudstjeneste?
Ikke overraskende synes de alle, at det er sangen og
salmerne.

Hvilket nummer kunne du have lyst til
at synge for en fyldt kirke?
Michelle drømmer om at synge ”You’ll be in my heart”
fra Disney-filmen Tarzan. Det kunne også være ”Fred”
af Bo Evers. Det ville være en moderne måde at komme
ud med budskabet om tilgivelse. Den er måske lidt fræk,
men budskabet er godt. Louise: - Jeg har altid drømt om

at synge "Amazing grace", mens Helene siger: - ”Vi
kan ikke leve alene” (med Tøsedrengene).
Hvad skulle der til for at flere unge mennesker
fik lyst til at gå i kirke?
Louise tænker sig lidt om, inden hun svarer: - Jeg tænker,
at man skal lede efter de unge, hvor de er og få kirken
ud på flere sociale medier. Fange deres interesse der.
Helene tænker i de samme baner og siger: - Jeg tror,
det handler om at få skabt et sammenhold blandt de
unge, som de kan opretholde i kirken. Michelle fokuserer
på prædikenen og musikudtrykket, når hun siger: - Jeg
tror, prædikenen skal tage mere udgangspunkt i unges
problemer, jeg kan sjældent relatere til det, der bliver

sagt, og sangene skal nok også blive mere moderne.
Måske skal man skifte orglet ud med nogle andre
instrumenter.
Til slut spørger jeg dem om, hvem
deres yndlingssanger er?
Helene er til Shawn Mendes, mens Louise holder af Tina
Dickow. Michelle holder sig også til kvinderne, da den
amerikanske megastjerne Taylor Swift er hendes favorit.
Man kan løbende hører de tre lokale stjerner synge til
gudstjenesterne i Tilst kirke.
LLS

Børnekoret i Tilst
Det er hyggeligt, og der er absolut plads til flere.
En flok piger og drenge synger sammen torsdag eftermiddag, alle i alderen
3.-6. klasse. Pt er vi faktisk flest drenge i koret, men alle er velkomne. Vi
mødes i sognegården efter kl. 14, når børnene har fri og starter med et
stykke brød, og så synger vi alle mulige forskellige sange fra 14.30-15.30.
Det er hyggeligt, og der er absolut plads til flere.
Jakob kirkesanger
og Marianne organist
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Tryllefløjten
Søndag d. 10. november 2019 kl. 16.00 i Tilst-Kasted sognegård.
Det Lille Operakompagni gæster Tilst.

En festlig og dejlig time med Det Lille Operakompagni,
hvor vi vil blive ført igennem Mozarts Tryllefløjten
gjort forståelig især for børn og voksne, som gerne
vil gense denne dejlige forestilling. Efter forestillingen
fællesspisning, hvis man har lyst til det. Børnevenlig mad
så familien er fri for at skulle hjem og lave mad. Pris 20
kr. pr. person. Tilmelding til maddelen på kirkekontoret
senest fredag d. 8. november.
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Handlingen er kort fortalt:
Prinsesønnen Tamino er blevet angrebet af en giftig
slange og kæmper bravt for at komme fri. Tamino når
at besvime af sine anstrengelser, men Nattens Dron
ning kommer ham til undsætning. Papageno, en frejdig
fuglefænger, kommer forbi og tager æren for at have
reddet Tamino. Som straf herfor får Papageno en hænge
lås for sin mund, indtil han har lært ikke at lyve.
I mellemtiden har Nattens Dronning og hendes datter
Pamina haft et skænderi, og Pamina har fået husarrest.
Hun flygter fra husarresten, men bliver indfanget af
den modbydelige Monostatos, der bortfører hende til
sin fangekælder.
Nattens Dronning beder Tamino om hjælp til at befri
Pamina og giver ham en tryllefløjte, der skal hjælpe
ham på hans færd. Nattens Dronning bliver bekymret
for, om Pamino kan klare opgaven alene og sender
også Papageno afsted. Papageno får da muligheden
for at vise sit værd og blive befriet for sin hængelås.
Både Tamino og Papageno er blevet lovet en dejlig
kæreste, hvis de klarer opgaven.......
Det Lille Operakompagni startede i 2010. Ønsket var

at lave opera og musikteater for børn men med en
lille besætning af medvirkende. Målet var fra start af
at levere operaforestillinger i bearbejdelser på et højt
niveau til børn og dermed introducere dem for en genre
som mange ikke får kendskab til før voksenalderen.
En forestilling med Det Lille Operakompagni er altid tro over
for genren og fortællingerne og går ikke på kompromis
med det musikalske oplæg, uden at det nødvendigvis
kræver et stort orkester og større solistensemble.
Besætningen består af slagtøj, accordeon og saxofoner
og to sangere. Tanken er stadig, at sangerne skal udgøre
alle de nødvendige roller i operaerne, mens musikerne
udover at spille ydermere har mulighed for indgå i nogle
af rollerne eller selv agere kor eller statister.
Det Lille Opera kompagni har optrådt vidt og bredt i
hele Danmark, på Færøerne og i Norden.
Som arrangør har Det Lille Operakompagni arbejdet
under Levende Musik i Skolerne (LMS) hvor det gennem
årene er blevet til over 250 opførelser af Tryllefløjten
rundt om på det danske folkeskoler.

Julekoncert med Korinord

Koncert med Vivokoret

Søndag d. 8. december 2019
kl. 14.30 i Tilst kirke.

Tirsdag d. 26. november 2019
kl. 19.00 i Tilst kirke.

Traditionel koncert hvor Tilst kirkes børnekor,
ungdomskor og Korinord synger julen ind!

Det er et af Aarhus’ ældste kor der
giver koncert i Tilst Kirke.

Kom og oplev Korinord og Tilst kirkes børne- og ung
domskors musikalske og stemningsfulde bud. Denne helt
særlige julestemning frembringes gennem et blandet
repertoire af danske, udenlandske, klassiske, rytmiske,
akkompagnerede og acappella satser.

Koret kommer med et bundt klassiske julesange, men
præsenterer derudover også publikum for et par nye
arrangementer og sange. Her kort inden første søndag
i advent kan man også varme sig ved Gabriel Faurés
smukke Cantique de Jean Racine for kor og orgel,
sunget på dansk. Koret dirigeres af Thorkil Høgsbro,
der af og til ses ved orglet i Tilst Kirke.

Følg julestemningens rejse fra hyrderne på marken,
der modtog englen Gabriels besked på en mørk og
stjerneklar nat. Den lille Messias, der bliver født, Krybben
med barnet, Festen og glæden derved. Beseglet ved
kirkeklokkernes kimen.
Gennem oplevelsen af julens særlige dufte, blandt
andet risalamandens tilblivelse, der svæver i luften og
vækker minder for os alle. Til den mere reflekterende
og håbefulde stemning om fred i verden.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.
Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i sognegården.
Alle er velkomne – det er gratis.

Julehjælp 2019
Også i år vil der være mulighed for at søge julehjælp
bestående af en julepakke med gode sager og lækkerier.
Kun personer, der bor i sognet har mulighed for at
ansøge om hjælp.
Ansøgningsskema kan enten hentes på kirkekontoret
eller downloades på hjemmesiden www.tilstkirke.dk
Ansøgningen skal være fremme senest fredag den 6.
december 2019.
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Tro håb og kærlighed
Torsdag d. 21. november 2019 kl. 19.00 i Kasted kirke.
Fortælle-koncert med udgangspunkt i forfatteren Johannes V. Jensens univers.
Forfatteren og nobelpristageren Johannes V. Jensen
(1873-1950) skrev som en drøm både romaner og
digte. Han opfordrede os med sine digte til at drage
ud i naturen og mærke dens opløftende virkning på
krop og sjæl.
Johannes V. Jensen havde sit helt eget billede af tro, håb
og kærlighed. Troen og håbet fandt han i naturen og
årets gang. Håbet fandt han også i barnets umiddelbare
glæde. Og kærligheden fandt han i kvinden som det
yderste og ypperste led i jordens skabelseshistorie.
Med et sjældent nærvær og en evig længsel leder
Johannes V. Jensen os igennem årets gang med gen
tagelsen som omdrejningspunkt, hvor naturen i det store
og i det små bliver adgangen til evigheden. Hans digte
kan hjælpe os til, at vi genfinder glæden ved naturen,
så vi som noget selvfølgeligt vil værne om den. Ligesom
barnets sanselige glade nærvær i nu´et kaster et lys ind
i fremtiden for at få os til at besinde os. Og kvindens
skønhed, varme og klogskab sender toner ind i livet, som

understreger vigtigheden af at værne om kærligheden.
At lytte til musikeren Henrik Platz’ flotte stemme og stem
ningsfulde guitarspil er en absolut fornøjelse af højeste
karat. Med sig denne aften – hvor vi i ly af mørket søger
tilflugt i Kasted kirkes levende lys – har Henrik Jens
Nørgaard på kontrabas og Mikkel Uttrup på elguitar/
akustisk guitar.
Alle er velkomne – det er gratis.

Sangaften i Tilst-Sognegård
Datoer: 2019: 20. november og 18. december. 2020: 15. januar og 19. februar.
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Flere sangaftener og vi bliver flere og flere.
Det var en fantastisk start vi i september oplevede på
sæsonens sangaftener med 80 fremmødte. Man skal
ikke møde op hver gang; de fleste kan ikke lade være,
og man er mere end velkommen til at prøve at komme.

Vi synger af karsken bælg fra kl. 19.00-21.00 fra Høj
skolesangbogen og sangmappen med sange og med
en kaffepause undervejs. Brødet medbringer man selv
og kaffen / teen koster 5 kr.
Ved flyglet kirkens organist Marianne Nørholm Villadsen

Arrangementskalender
Lige til at tage ud og hænge på opslagstavlen!

November
Søndag d. 3.
Mandag d. 4.
Onsdag d. 6.
Onsdag d. 6.
Fredag d. 8.
Søndag d. 10.
Søndag d. 10.
Søndag d. 10.
Mandag d. 11.
Onsdag d. 13.
Onsdag d. 13.
Fredag d. 15.
Søndag d. 17.
Mandag d. 18.
Mandag d. 18.
Tirsdag d. 19.
Onsdag d. 20.
Onsdag d. 20.
Onsdag d. 20.
Torsdag d. 21.
Fredag d. 22.
Søndag d. 24.
Mandag d. 25.
Tirsdag d. 26.
Onsdag d. 27.
Fredag d. 29.
Lørdag d. 30.

December

Tilst

Kasted

Gudstjeneste - Alle helgen
10.30 Gottlieb/Sörensen
Åben Sognegård – salg af håndarbejde			
Onsdagssamvær – Bering amatørteater: Annie get your gun		
Babysalmesang i sognegården			
Højskoledage: Agnete Madsen – Kvinderne i Matador		
Gudstjeneste
10.30 Sörensen
Mormormad. Tilmelding nødvendig			
Det lille Operakompani: Tryllefløjten			
Åben Sognegård			
Gudstjeneste på Kultur- og sundhedscenter Havkær kl. 14.30 v/ Trine Tilma
Babysalmesang i sognegården			
Fredagsfamilien: Besøg hos Østens assyriske kirke på Ertebjerg
Gudstjeneste
10.30 Possienke
Åben Sognegård			
Menighedsrådsmøde for Tilst menighedsråd			
Menighedsrådsmøde for Kasted menighedsråd		
Onsdagsamvær – Torben Tramm: Skjoldborg II		
Sangaften
Babysalmesang i sognegården			
Koncert med Henrik Platz		
19.00
Højskoledage: Ejvind Nielsen – menneskelivet og de fire årstider
Gudstjeneste
10.30 Sörensen
Åben Sognegård			
Koncert med Vivokoret
19.00
Bibelmeditation			
Julemarked i sognegården			
Julemarked i sognegården			

Sognegården
14.00
14.00
10.00
9.30
12.00
16.00
14.00
10.00

14.00
18.00
18.00
14.00
10.00
9.30
14.00
19.00
14.00
10.00

Søndag d 1. Gudstjeneste - 1. søndag i advent
10.30 Gottlieb/Sörensen/Possienke
				
Minikonfirmander medvirker
					
14.00 Gottlieb - børnejul
Mandag d. 2. Åben Sognegård – salg af håndarbejde			
14.00

December

Tilst

Kasted

Sognegården

Onsdag d. 4. Onsdagsamvær – Marie Laursen: Glaspigen med livsmodet		
14.00
Fredag d. 6. Fredagsfamilien – julefest			
18.00
Lørdag d. 7. Musikalsk legestue i sognegården			
10.00
Søndag d. 8. Gudstjeneste
10.30 Sörensen
Søndag d. 8. Koncert med Korinord
14.30
Mandag d. 9. Åben Sognegård			
14.00
Søndag d. 15. Gudstjeneste – De 9 Læsninger
10.30 Possienke
Søndag d. 15. Mormormad. Tilmelding nødvendig			
12.00
Mandag d. 16. Åben Sognegård			
14.00
Onsdag d. 18. Onsdagsamvær – Quiz og knas			
14.00
Onsdag d. 18. Sangaften i sognegården			
19.00
Søndag d. 22. Gudstjeneste
10.30 Sörensen
Tirsdag d. 24. Juleaften			
			
Gudstjeneste på Kultur- og sundhedscenter Havkær v/ Christina Egelund kl. 11.00
				
14.00 Gottlieb 14.00 Sörensen
				
15.30 Sörensen 15.30 Gottlieb		
Onsdag d. 25. Juledag
10.30 Sörensen 10.30 Gottlieb
Torsdag d. 26. 2. juledag
10.30 Sörensen
Fredag d. 27. Julefest			
14.00
Søndag d. 29. Gudstjeneste
10.30 Gottlieb
				

Januar

Onsdag d. 1.
Søndag d. 5.
Mandag d. 6.
Onsdag d. 8.
Fredag d. 10.
Fredag d. 10.
Søndag d. 12.
Søndag d. 12.
Mandag d. 13.
Onsdag d. 15.
Onsdag d. 15.
Søndag d. 19.
Mandag d. 20.
Fredag d. 24.
Søndag d. 26.

Nytårsdag
14.30 Sörensen
Gudstjeneste - Hellig 3 konger
10.30 Sörensen 19.00 Possienke
Åben Sognegård – salg af håndarbejde			
14.00
Gudstjeneste på Kultur- og sundhedscenter Havkær kl. 14.30 v/ Karin Rank Gottlieb
Højskoledage: Ole Gibskov – Min tilværelse som blind		
9.30
Fredagsfamilien - nytårsfest i sognegården			
18.00
Gudstjeneste
10.30 Gottlieb
Mormormad. Tilmelding nødvendig			
12.00
Åben Sognegård			
14.00
Nytårskoncert med Canzonetta			
14.00
Sangaften			
19.00
Gudstjeneste
10.30 Sörensen
Åben Sognegård			
14.00
Højskoledage: Flemming Både Jensen: Kaj Normann Andersen
9.30
Gudstjeneste
10.30 Gottlieb

Se omtalen andet sted i bladet.

Prædikenteksterne kan findes på www.bibelselskabet.dk

Januar

Tilst

Kasted

Sognegården

Søndag d. 26. Koncert med Bluegrass Boulevard
16.00
Mandag d. 27. Åben Sognegård			
Mandag d. 27. Foredrag med Jesper Grønkjær: Smilets ambassadør		

14.00
19.00

Onsdag d. 29. Onsdagssamvær			

14.00

Onsdag d. 29. Bibelmeditation			

19.00

Fredag d. 30. Fredagsfamilien - filmaften i sognegården			

18.00

Februar

Søndag d. 2.
Søndag d. 2.
Søndag d. 2.
Mandag d. 3.
Mandag d. 3.
Onsdag d. 5.
Fredag d. 7.
Søndag d. 9.
Mandag d. 10.
Onsdag d. 12.
Søndag d. 16.
Mandag d. 17.
Mandag d. 17.
Mandag d. 17.
Onsdag d. 19.
Fredag d. 21.
Fredag d. 21.
Søndag d. 23.
Mandag d. 24.
Mandag d. 24.
Onsdag d. 26.
Onsdag d. 26.

Gudstjeneste
10.30 Sörensen
Mormormad. Tilmelding nødvendig			
12.00
Kyndelmisse-fejring
19.00 Possienke
Åben Sognegård – salg af håndarbejde			
14.00
Kirkeyoga			
19.00
Gudstjeneste på Kultur- og sundhedscenter Havkær kl. 14.30 v/ Rita Skov Possienke
Højskoledage: Leif Fabricius: Jysk lune & lune jyder		
9.30
Gudstjeneste
10.30 Sörensen
Åben Sognegård			
14.00
Onsdagssamvær			
14.00
Gudstjeneste
10.30 Gottlieb
Åben Sognegård			
14.00
Kirkeyoga			
19.00
Fælles menighedsrådsmøde for Tilst og Kasted i sognegården		
18.00
Sangaften			
19.00
Højskoledage: Eigil Lyhne: Gaudis Barcelona			
9.30
Fredagsfamilien - En flygtningehistorie i sognegården		
18.00
Fastelavn
10.30 Sörensen 14.00 Sörensen
Åben Sognegård			
14.00
Kirkeyoga			
19.00
Onsdagssamvær			
14.00
Bibelmeditation			
19.00

Marts
Søndag d. 1.
Søndag d. 1.
Mandag d. 2.
Mandag d. 2.

Gudstjeneste
10.30 Gottlieb
Mormormad. Tilmelding nødvendig			
Åben Sognegård			
Kirkeyoga			

12.00
14.00
19.00

Nyt fra Havkær – 2019-2020

November
Vaccinationsdag.

Mandag d. 18. kl. 10.00-14.00:
Tøjsalg fra Senior Shoppen.

Onsdag d. 6. kl. 17.00-18.00:
Danmark spiser sammen.
Kom til en hyggelig aften og nyd din mad
i godt selskab. Cafeen byder på en lækker
buffet. Pris: 75,-

Mandag d. 25. kl. 13.30: Banko.
Lørdag d. 30. kl. 9.30-14.00: Julemarked.
December
Onsdag d. 11. kl. 12.00:
Julefrokost. Pris 130,- Billetsalg i cafeen fra
2. december.

Mandag d. 11. kl. 12.00-15.30:
Mortens and. Havkær afholder den
traditionelle Mortens And menu. And,
ribbenssteg med hvide og brunede kartofler,
sauce og rødkål, dessert med småkager.
Pris: 130,- Flemming Både spiller og
underholder under middagen.

Fredag d. 13. kl. 10.00:
Luciaoptog med elever fra Tilst skole.
Januar 2020
Tirsdag d. 7. kl. 14.30: Nytårskur.

Det årlige menighedsmøde afholdes på ovennævnte
dato. På mødet fortæller menighedsrådet om årets
gang og fremtidige planer for Tilst kirke. I år vil der
Tilst og Kasted Sogne
være en spændende oplægsholder, som vil fortælle om
Folkekirken på en oplysende og underholdende facon.
Besøg Tilst Genbrugsbutiks
Navnet offentliggøres senere. Der er spisning til mødet

Tøj

Møbler

Bøger

store udvalg i...
Glas
Isenkram m.m.

Tilst og Kasted Sogne

Vi modtager gerne pænt brugt tøj og pæne møbler.
NB: Vi afhenter gerne møbler og kører også møbler ud fra butikken.
Vi støtter det sociale arbejde i lokalområdet.
Åbningstid: Mandag-Fredag kl. 11-17. Lørdag kl. 11-14
Ny

but

ik!

GENBRUGSBUTIKKEN I TILST. GRÆSVANGEN 8. TLF. 86 24 17 11

Aftengudstjeneste
Søndag d. 5. januar 2020 kl. 19.00 i Kasted kirke.
Efter julens travlhed, fest og lysfyldte gader kommer
januar med mørke, ro og eftertænksomhed.
I Kasted Kirke inviterer vi indenfor til helligtrekongers
aftensgudstjeneste, hvor vi siger farvel til julen og god
dag til helligtrekongerstiden. Denne periode kaldes også
epifanien. Det betyder åbenbaring. Teksterne i perioden
handler om, hvem Jesus Kristus er.
Vi vil følge i de vise mænds fodspor og stille søge ind
i vort hjertes krybberum og byde ham velkommen her.
På rejsen får vi musikalsk ledsagelse af klangfulde syn
geskåle og saxofon, spillet af Anne Mette Juul Pedersen.
Anne Mette Juul Pedersen
glæder sig til at komme
til Kasted kirke.

Nytårskoncert med Canzonetta
Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 14.00 i Tilst-Kasted Sognegård.
Herlig start på et skudår!
Igen i år kommer det veloplagte orkester
Canzonetta med Eskild Friis i spidsen og
spiller wienermusik, som man har kunnet
høre det på Wivex i København, Kilden
i Aalborg og Varna i Aarhus.

Der vil blive serveret den fineste hjem
melavede lagkage, ganske som vi er
vant til. Alle er meget velkomne til en
hyggelig eftermiddag i Sognegården.
Det er gratis.
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Bluegrass i kirken
Søndag d. 26. Jan 2020 kl. 16.00 i Tilst kirke.
Her skal publikum høre en musikgenre, som ikke har været i Tilst kirke før.

Bluegrass Boulevard er et af få danske orkestre, der spiller
bluegrass, en amerikansk musikform, der med banjo,
mandolin, guitar og bas smelter traditionel europæisk
folkemusik sammen med blues, country, jazz og swing
til en perlende frisk, energisk, og charmerende cocktail.
Med ekvilibristisk instrumental fingerfærdighed, humor,
anekdoter og flerstemmig sang berettes om tilværelsens
store og små glæder og sorger, om kærligheden, kirken,
troen og længslen efter det enkle liv.
Om Bluegrass Boulevard skrev en anmelder: ”Deres frem
toning samles i en æstetisk charmerende syntese af visuelt
og musikalsk legende samarbejde, som giver publikum
en herlig oplevelse af kvalitet og boblende glæde”.

På billedet fra venstre: Mads Knude Hovgaard, banjo og dobro,
Jan Eskildsen, bas, Jesper Henning Pedersen, mandolin og
Henning Petersen, guitar.

Kirke-yoga – et nyt tiltag
Mandage d. 3. februar, 17. februar,
24. februar og 2. marts kl. 19.00
i Tilst-Kasted sognegård.
En sund sjæl i et sundt legeme.
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I kirken har vi stort fokus på sjæl og Ånd. I Bibelen er
der fokus på hele mennesket. Kroppen er Helligåndens
tempel og bør æres som sådan. Derfor vil vi begynde det
nye årti med at tilbyde kirkeyoga. Vi laver legemsøvelser
en times tid, synger en sang fra højskolesangbogen,
drikker en kop kaffe/the, spiser en småkage og slutter
med fadervor og velsignelse.

Kristine Roel Joensen er
yoga-lærer med speciale
i kristen yoga.

Smilets ambassadør
Mandag d. 27. januar 2020 kl. 19.00 i Tilst-Kasted sognegård.
Foredrag med forfatter, tryllekunstner og eventyrer Jesper Grønkjær.

I det daglige er han familiefar i villakvarter i Brabrand –
med ligusterhæk, webergrill i haven og Brenderuptrailere
i indkørslen. Men Jesper Grønkjær har også gjort det
til sin mission at drage ud til klodens fjerneste afkroge
for at vise, at smilet er det sprog, vi alle taler.

nibaler, gangstere og beduiner. Han er nu optaget i
”Eventyrernes Klub” blandt nogle af de mest legendariske
globetrotter.
I foredraget tager Jesper bl.a. sine tilhørere med på
tømmerflåde ned af Amazonfloden, ud til stammefolk i
Jesper Grønkjær
tryller i Afrika.

Han har en særlig evne til at få folk til at åbne sig
op. Han mødes med narkomaner, præster, politikere,
kræftpatienter og mange andre. Hør blandt andet om
hans møde med den frygtede kvindelige massemorder
“Hun-Djævelen”, med 400 liv på samvittigheden.
Jesper balancerer skarpt mellem humor og seriøsitet
i sit møde med fremmede mennesker. Det bliver hver
gang til hjertevarme samtaler, som han efterfølgende
videregiver i sine bøger, foredrag og tv-dokumentarer.
I 25 år har han rejst verden rundt og samlet personlige
beretninger. Han har besøgt indianere, munke, kan

Afrika, ind bag tremmerne i Sydamerikas værste fængsler
og til verdens strengeste diktaturstat Nordkorea.
Jesper ved hvad der sker, når man møder verden med
smil, fremfor med skepsis. Han bliver kaldt Smilets
Ambassadør, og når du har hørt hans foredrag, så vil
du vide hvorfor!
Foredraget koster 50 kr. Billetter købes på https://
www.aakb.dk/arrangementer/tendenser-og-debat/
smilets-ambassadoer
Foredraget er arrangeret af Tilst kirke og Tilst bibliotek
i fællesskab. Der kan lånes bøger på stedet.
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Formandens årlige hilsen
Jørgen Tang Lystbæk skriver en tak og om sakristiet.

Ildhu og engagement sikrer, at vore arrangementer i
kirke og sognegård altid bliver en succes. Vore frivillige
gør en kæmpeindsats, som ikke kan roses højt nok
Tak til menighedsrådets udvalg og præsterne som har
forstået at lave en bred vifte at aktiviteter, og gennemføre
disse inden for det givne budget.
Sakristiet er nu klar til opførelse. Den 27. september blev
der underskrevet kontrakt med det entreprenørfirma,
som skal stå for byggeriet. Arbejdet startede den 22.
oktober i overværelse af nationalmuseet med udgrav
ning til fundamenter og få betonen støbt. I sog
ne
gården er udstillet en model som viser resultatet af
alle anstrengelserne.

en slags museum over en svunden tid. Og så kommer
der det længe efterspurgte toilet.

Hvis alt går vel er byggeriet klar til brug medio juli
næste år og hvorfor nu så lang tid?

Nysgerrig? Kig ind på vores hjemmeside og Facebook.

Tilst vokser og vokser, så det nye kirkeår vil bringe nye
udfordringer. Menighedsrådet opstillet målsætninger for
2019 samt visioner for 2020 og frem.
Her har vi brug for hjælp af alle i menigheden. Hjælp
os at finde den rigtige vej.
Er du nysgerrig og gerne vil vide mere, så kontakt os.
Vil du deltage aktivt i menighedsrådets arbejde, har vi
brug for netop dig. Kom hen i sognegården og deltag
i vore aktiviteter, du vil få rigtig mange oplevelser og
også noget at tage med hjem.
JTL

Det er på en kirkegård arbejdet foregår, så der skal
tages hensyn og så er det for resten også hen over
vinteren med, hvad den nu kan byde på. Vi skal udføre
de krav som bl.a. Aarhus vand stiller, at der skal være
separat system, hvilket vil sige regnvand i en ledning
og kloakvand i en anden ledning.
Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at holde de nærmeste
gravstedsbrugere orienteret om fremdriften i byggeriet
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Hvad skal vi bruge en sådan bygning til? Her skal
bl.a. fremtidige dåbsbørn sammen med deres familie
gøre sig klar til den store dag – dåben. Brudepar få
de sidste ting på plads. Alle vore kollegaer og andre
som har deres daglige gang får deres egen afdeling i
huset og slipper for det lille tårnrum, som nu skal være

På sensommerudflugt til Vejlemuseerne og Jelling kro.

Julefest 2019
Fredag d. 27. december 2019 kl. 14.00 i Tilst-Kasted sognegård.

Vi sørger for at julemandens slæde er klar til at tage
turen til Tilst, så vi kan få julefest - for det er snart!
Atter i år slår vi dørene op på vid gab for at tage
imod de mange juleglade mennesker, der vil danse om
juletræ og høre julemanden fortælle historie og spise
godteposer! Vi glæder os til at se så mange som muligt.
Vi vil gerne bede om en vejledende tilmelding til kir
kekontoret på tilst.sogn@km.dk
Alle er velkomne – det er gratis

Kniplingskant og minikonfirmander
Søndag d. 1. december 2019 kl. 10.30 i Tilst kirke.
Første søndag i advent er også starten på et nyt kirkeår.
Vi vil fejre det i år på den særlige måde, at vi indvier
en ny flot kniplingskant til vores alter.
Ellen Andersen, Tilst har brugt uendeligt mange timer
på at kniple, og nu skal det færdige resultat beundres
og fejres. Samtidig medvirker årets minikonfirmander
i gudstjenesten.
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Siden sidst...
Vi kan desværre ikke pga persondataloven bringe navnene på døbte, døde osv.

Julekrybben
I julekrybben bliver fortællingen om Jesus’ fødsel isce
nesat. Vi finder den i vindueskarmen derhjemme, i
kirken, butikkernes udstillingsvinduer og måske endda
som levende krybbespil med rigtige dyr og mennesker.
En sammenstykket fortælling
Julekrybbens hovedpersoner er hentet fra fortællingerne
om Jesus’ fødsel. De vise mænd og Betlehemsstjernen
stammer fra Matthæusevangeliet, mens hyrder og engle
er fra Lukasevangeliet.
Oksen og æslet, som tilbeder Jesus, stammer formentlig
fra Pseudo-Matthæus, som er et skrift fra 600-tallet, som
også har barndomsfortællinger om Jesus.
Julekrybbens historie
Man kender til krybbespil tilbage til 800-tallet, men de er

formentlig indgået
i julefejringerne fra
engang i 600-tallet.
Krybbespillene blev
gjort populære af
Frans af Assisi, som i 1223 skabte en julekrybbe i en
grotte i den italienske by Greccio.
Fra Assisi til Danmark
Historien om Frans af Assisis krybbespil vandt udbredelse
i hele Europa, hvor krybbespillet blev en populær skik.
Traditionen forsvandt i de lande, hvor reformationen i
1500-tallet havde gjort sit indtog, heriblandt Danmark.
Først i begyndelsen af 1900-tallet er krybbespillet vendt
tilbage og er nu blevet en fast del af vores juletraditioner.

Menighedsrådsmedlemmer
Tilst:
Jørgen Tang Lystbæk
Susanne Dalsgaard
Birte Giedekier
Herdis Fuglbjerg
Kirsten Larsen
Laila Wöhlk
Hanne Pedersen
Kirsten Ebbesen
Jytte Withen
René Mazurkiewicz Sørensen
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Deadline: 1. februar 2020.
Næste nummer udkommer først i marts 2020.
Ansvarshavende redaktør Lars Lindgrav Sörensen.

Kasted:
Arne Bach Antonsen
Karsten Jøker Hansen
Anni Britt Mørch
Søren Follmann
Finn Bjerregaard Nielsen

Præsterne er fødte
medlemmer af rådene.

Kontaktoplysninger
Sognepræst Karin Rank Gottlieb (kbf)
Langeløkke 14, 8381 Tilst
Telefon: 29 47 42 70
E-mail: krg@km.dk
Træffes 10.00-11.00 undtagen fredag
Sognepræst Lars Lindgrav Sörensen
Telefon: 30 60 54 38
E-mail: lsl@km.dk
Træffes efter aftale. Fredag er fridag
Sognepræst Rita Skov Possienke
Telefon: 21 27 91 41
E-mail: rsp@km.dk
Træffes på tlf. torsdag 10.00 -11.00
Træffes i sognegården torsdag 11.00-12.00
Kirkekontoret
Kordegn Christian Tuemand
Sognegården, Havkærvej 9, 8381 Tilst
Telefon: 86 24 18 81
E-mail: tilst.sogn@km.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 9.30-12.30
Torsdag desuden 15.00-17.00
Kirke- og webmedarbejder
Morten Begtrup
Telefon: 86 24 19 31
E-mail: mobe@km.dk
Kirketjener i Tilst:
Allan Holm Damby
Telefon: 86 24 19 31
Træffes bedst i Sognegården
tirsdag-torsdag 10.00-11.00
Organist i Kasted og Tilst:
Marianne Nørholm Villadsen
Telefon: 22 64 38 32

Kirkesanger i Tilst:
Jakob Pedersen, Telefon: 25 21 58 00

Leder af Blå Boks:
Morten Bytofte, Telefon: 30 29 56 64

Kirkegården i Tilst:
Graverfaciliteter
Gedingvej 4.
Kirkegårdsleder Anton Dalgaard
Træffes på kirkegården mandag 9.00-11.00
Telefon: 86 26 21 20
E-mail: Brabrandkirkegaard@gmail.com
Formand for Tilst menighedsråd:
Jørgen Tang Lystbæk
Telefon: 86 24 13 04 - 20 53 00 77
Kirkeværge i Tilst:
Harry Hoffmann. Telefon: 86 24 28 25
Kirketjener i Kasted:
Claus Nissen. Telefon: 61 76 11 82
Graver i Kasted:
Anton Dalgaard. Telefon: 86 26 21 20
Formand for Kasted menighedsråd:
Arne Antonsen. Telefon: 86 24 31 32
Kirkeværge i Kasted:
Britt Mørch. 28 13 73 96 - 28 12 11 70
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Tilst Kirke. Bysmedevej 57, 8381 Tilst. Sognegården. Havkærvej 9, 8381 Tilst
Kasted kirke. Kasted Byvej 6C, Kasted. 8200 Aarhus N. www.kastedkirke.dk
Følg Tilst Kirke på Facebook

eller på www.tilstkirke.dk

