Tilst-Kasted Kirkeblad
September . Oktober 2020
På grund af Covid19
har vi lavet et kortere
kirkeblad, indtil vi igen
kan samles normalt,
om Gud vil!
Vi har dog ting på
programmet, du kan
dykke ned i.

INDHOLD
Gravidsamtaler

s. 3

Onsdagssamvær

s. 4-5

Gradus

s. 8

Højskoledage
Fredage d. 18. september, 2. oktober og 16. oktober 2020 kl. 9.30 i Tilst-Kasted sognegård.
Program:
18. september. Provst Peter Viuff: Hjem til gården
Hvorfor skal man have en præst med, når man skal på
”Herrens mark”? Hvordan var det at spise ”grønsagssmat”
og grovvalset byggrød seks uger i træk? Er ”simple
living” vejen til et bedre og lykkeligere liv? Hvorfor ser
vi så meget Reality-TV i vores tid? Peter fortæller om sig
selv som mønsterbryder og som vinder af TV2s program:
Hjem til gården.
2. oktober
Chefredaktør Mads Sandemand: Søn af en krigssejler
Det har i mange år været en lidt overset del af dan
markshistorien, at 6000 danske sømænd under anden
verdenskrig sejlede i allieret tjeneste. En af dem, G.
Sandemand Rasmussen, kaldet Ras, smuglede flygtninge
fra Marseilles til Lissabon. Han var antiluftskytte på

skibe, der sejlede i de farefulde konvojer. Hans søn
Mads fortæller levende om sin far, der var farverig og
mærket på livstid af krigstraumer.
16. oktober
Museumsformidler Lisbeth Lunde Lauritsen:
Vestjyske historier.
Vestjylland rummer mange gode historier og spændende
fortællinger. Hvordan er det særegne vestjyske sind og
livsanskuelserne blevet til gennem tiderne? Lisbeth har
udvalgt en række hændelser, som perler på en snor,
der fortæller om landskabets og indbyggernes karakter
og forhold. Vestjyske fortællinger er et foredrag om fire
århundreders udvikling i hendes egne hjemegn.
Alle er velkomne – abonnement for 6 foredrag er 300
kr. Enkelt foredrag: 75 kr. og de købes på kirkekontoret.

Koncert - Solkoret fra Sabro og Tilst kirkes børnekor
Torsdag d. 24. september 2020 kl. 19.00 i Tilst-Kasted Sognegård.
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Vi byder dig velkommen til en festlig koncert, hvor bør
nekoret fra Sabro (Solkoret) sammen med børnekoret i
Tilst synger et godt blandet og varieret repertoire.
Børnekorene de to steder er blevet enige om et fæl
lesrepertoire, så vi bliver en god flok børn der vil synge
sange både til eftertænksomhed, til smil og alvor og
alt sammen under ledelse af kirkernes kirkesangere og
korledere. Der vil undervejs blive mulighed for at nynne
med på et par fællessange.
Efter koncerten satser vi på at kunne drikke en kop kaffe
eller en sodavand.
Alle er velkomne - der er gratis adgang.

Gratis gravidsamtaler med jordemoder og teolog Lisbet Helding
Fra onsdag d. 16. september og fire onsdage frem kl. 18.00 i Tilst-Kasted sognegård.
Oplæg med efterfølgende gruppesamtale, max. 5 del
tagere. Vi sørger for drikkevarer og brød.
Emner:
- Graviditeten, barnet i maven, fødslen, den første tid
med det nyfødte barn, relationer/parforhold og tanker
om dåb.
- Alle gravide er velkomne! Både første- og flergangs
fødende.
- Du behøver ikke være medlem af Folkekirken.
Vi lægger det måske et andet tidspunkt i forhold til de
deltagendes ønsker.
Tilmelding og info: Lisbet Helding,
lisbethelding@gmail.com

Jordemoder og teolog
Lisbet Helding

”Gravidsamtaler kan varmt anbefales til andre..!
Følelsen af at stå mentalt bedre rustet til at klare
de nye forandringer er guld værd!”
Nickie, 36 år, førstegangsfødende

Valgforsamling
Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.00 i Tilst-Kasted sognegård.
Denne aften skal det afgøres, hvem der gerne vil på en
opstillingsliste til en to-årig periode i menighedsrådet.
Der venter et meget spændende arbejde i den kom
mende periode med præstevalg og mange andre
interessante ting.
Vi har brug for, at mange møder op, så vi udover en op

stillingsliste kan lave en stillerliste. Der skal være mindst
9 personer, der stiller op, og der skal være mindst 9
stillere. Vi håber, at flere end 9 er villige til at stille op,
så vi også har nogle suppleanter.
Man er selvfølgelig også velkomne til at lave sin egen liste.
På valgudvalgets vegne Lars Lindgrav Sörensen
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Koncert med Kasper Pihl
og Rima Chacaturian
- saxofon og klaver
Fredag d. 18.september 2020 kl. 19.00
Tilst-Kasted sognegård.

Onsdagssamvær
Program:
Onsdagene 9. september, 23. september,
7. oktober og 21. oktober kl. 14.00
i Tilst-Kasted sognegård.

Den klassiske saxofon er, trods markante landvindinger
de sidste 30-40 år, stadig en sjælden gæst i kam
mermusikkens verden. Således er dens repertoire også
relativt ukendt herhjemme. Det forhold gør Kasper Pihl
og Rima Chacaturian, hvad de kan, for at ændre.
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Ved koncerten præsenterer de to et alsidigt udsnit af
repertoiret; tre værker fra standardrepertoiret og et nyt
værk komponeret til duoen i 2016 af Ib Nørholm, der
døde i juni 2019. Samarbejdet mellem pianisten Rima
Chacaturian og saxofonisten Kasper Pihl går tilbage
til 2016, hvor de to blev bedt om at sammensætte et
program, der præsenterede sonaterepertoiret for klassisk
saxofon og klaver. Allerede ved det første projekt stod
det klart, at der var meget mere repertoire, der stod og
pressede sig på, og siden har de to afsøgt en række
meget forskelligartede værker.
Alle er velkomne – det er gratis

Bjarne Lisby:
Giro 413 - lyden af søndag
9. september
Genklang med dengang. Erindringsmusikken, der væk
ker alle de gode minder…
Det er genkendelsens glæde – musikalske oplevelser
– det drejer sig om, når vi er sammen om at lytte til
sangene fra Giro 413s guldalderperiode i 1950’erne.

Dorthe Laursen: Mig og min Puch

Mogens Dalsgaard: Skillingsviser

23. september

21. oktober

Foredraget tager udgangspunkt i, hvordan en helt til
fældig situation kan føre en masse uventede ting med
sig og give dig et nyt syn på livet.

Skillingsviserne blev solgt på markederne fra 1 skilling,
trykt på dårligt papir og var sin tids Ekstrablad. Altid
klar med en skandale, nyheder og sange om ulykkelig
kærlighed. Vi får kendte og ukendte sange.

Det var kærlighed ved første blik, da Dorthe pludselig
fik øje på en gammel følgesvend fra hendes ungdom
– en godt brugt Puch.

Henrik Oest:
Sort humor - så englene synger
7. oktober
Mange af os elsker sort humor. Den sorte humor bruges
ofte af mennesker, der beskæftiger sig med de svære
ting i tilværelsen. Den sorte humor kan nemlig på en
afvæbnende måde berøre områder af den menneskelige
tilværelse, som vi ellers ofte har svært ved at tale om.

Alle er velkomne – 25 kr. for kaffen.

Åbningen af
kvindedøren
Orglet har været
pakket ind i plastik,
mens det støvede
arbejde med
åbningen af kvinde
døren stod på.

Et både eftertænksomt og humoristisk foredrag om den
sorte humor, og hvad den kan, med eksempler fra den
sorte humors store mestre bl.a. Gustav Wied, Storm P.
og Mark Twain.
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Arrangementskalender
Lige til at tage ud og hænge på opslagstavlen!

September
Lørdag

Tilst

d. 5. Konfirmation		

Søndag d. 6. Gudstjeneste

Kasted

Sognegården

10.30 Gottlieb

10.30 Sörensen

Mandag d.

7. Åben sognegård			

14.00

Mandag d.

7. Fælles menighedsrådsmøde			

18.00

Onsdag d. 9. Onsdagsamvær – Bjarne Lisby: Giro 413 – lyden af søndag		

14.00

Fredag

d. 11. Indvielse af sakristi i telt i sognegårdens have			

17.00

Fredag

d. 11. Fredagsfamilien – foredrag			

18.00

Søndag d. 13. Gudstjeneste

10.30 Sörensen

Mandag d. 14. Åben sognegård			

14.00

Tirsdag d. 15. Valgforsamling			

19.00

Onsdag d. 16. Gravidsamtaler v/ Lisbet Helding			

18.00

Fredag

d. 18. Højskoledage – Peter Viuff: Hjem til gården			

9.30

Fredag

d. 18. Klassisk koncert for klaver og saxofon			

19.00

Søndag d. 20. Gudstjeneste – høst med kirkefrokost

10.30 Possienke 10.30 Gottlieb		

				 Husk tilmelding til kirkekontoret torsdag d. 17.
Mandag d. 21. Åben sognegård			

14.00

Onsdag d. 23. Onsdagssamvær – Dorthe Laursen: Mig og min Puch		

14.00

Onsdag d. 23. Gravidsamtaler v/ Lisbet Helding			

18.00

Torsdag d. 24. Koncert med Tilst børnekor og Solkoret			

19.00

Søndag d. 27. Gudstjeneste

10.30 Gottlieb

Mandag d. 28. Åben sognegård			

14.00

Tirsdag d. 29. UDSOLGT Mikkelsaften – foredrag om Arlette Andersen		

19.00

Onsdag d. 30. Gravidsamtaler v/ Lisbet Helding			

18.00

Onsdag d. 30. Klaverkoncert med Gradus			

19.00

Onsdag d. 30. Bibelmeditationer 			

19.00

Se omtalen andet sted i bladet.

Prædikenteksterne kan findes på www.bibelselskabet.dk

Oktober

Tilst

Kasted

Sognegården

Fredag

d. 2. Højskoledage – Mads Sandemand: Søn af en krigssejler		

9.30

Fredag

d. 2. Fredagsfamilien: Besøg på æblemosteriet			

18.00

Søndag d. 4. Gudstjeneste

10.30 Gottlieb

Mandag d. 5. Åben sognegård			

14.00

Onsdag d.

7. Onsdagsamvær – Henrik Oest: Sort humor, så englene synger		

14.00

Onsdag d.

7. Gravidsamtaler v/ Lisbet Helding			

18.00

Søndag d. 11. Gudstjeneste

10.30 Sörensen

Mandag d. 12. Åben sognegård			
Fredag

d. 16. Højskoledage – Lisbeth Lunde Lauritsen: Vestjyske historier		

Søndag d. 18. Gudstjeneste

14.00
9.30

10.30 Gottlieb

Mandag d. 19. Menighedsrådsmøde i Tilst menighedsråd			

18.00

Mandag d. 19. Åben sognegård			

14.00

Tirsdag d. 20. Menighedsrådsmøde i Kasted menighedsråd			

18.00

Onsdag d. 21. Onsdagssamvær – Mogens Dalsgaard: Skillingsviser		

14.00

Onsdag d. 21. Gravidsamtaler v/ Lisbet Helding			

18.00

Fredag

18.00

d. 23. Fredagsfamilien – Besøg af præst Katrine Tilma		

Søndag d. 25. Gudstjeneste

10.30 Sörensen 16.00 Sörensen

Mandag d. 26. Åben sognegård			

14.00

Onsdag d. 28. Bibelmeditationer 			

19.00

Fredag

14.00

d. 30. Wivex koncert			

Vi følger alle gældende corona-regler, hvorfor deltagere til vores arrangementer skal følge vores anvisninger, så vi
passer på hinanden og holder den nødvendige afstand. Det betyder, at der i skrivende stund må være 28 syngende
deltagere til gudstjenester (lidt flere, hvis deltagerne kan ”pakkes” i coronagrupper) og det dobbelte, hvis der ikke
synges. I sognegårdens store lokale kan der være 80 ikke syngende deltagere, såfremt der er deltagere, der kan
sidde sammen. Deltagere kan blive sat andre steder i sognegården (gang, kælder, menighedsrådslokale), hvor
der live-streames. Kom i god tid. Vi kan placere 40 syngende personer i sognegårdens store lokale og flere, hvis
de deltagerne kan sidde i husstandsgrupper. Mormormad, højskolesangmaraton, sangaftener, babysalmesang,
kirkeyoga og musikalsk legestue er udsat til bedre tider.

Klaverkoncert med Gradus
Onsdag d. 30. september kl. 19.00 i Tilst-Kasted sognegård.

Der bliver tale om en ren klaverfest når unge
talentfulde pianister mellem 11 og 18 år giver
koncert i Tilst Sognegård.
Alle går på klaverskolen Gradus, som har
hjemme her i Tilst.
Værker af blandt andet Bach, Chopin og
Beethoven.
Vi håber at mange vil finde vej til denne ene
stående klaveroplevelse.
Alle er velkomne - der er gratis adgang.

Ilinka Cotoi-Toft kan høres i Tilst med
sit fabelagtige klaverspil. Find hende
i øvrigt på Youtube under Gradus
internationale piano festival
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Wivex-koncert
Fredag d. 30. oktober 2020 kl. 14.00-16.00 i Tilst-Kasted sognegård.

I disse tider skal der være langt imellem os, hvis
vi vil synge, men vi må gerne nynne, og det er
der rig mulighed under denne koncert.
Eskild Friis på violin, Knud Ole Jørgensen på
cello og Marianne Nørholm Villadsen på klaver.
Liflige toner, som de har lydt på Wivex i Køben
havn og toner, som kan lokke et smil frem og
samtidigt røre hjerterne.
En hyggelig eftermiddag, men måske i disse tider
med knap så meget servering, som vi plejer.
Meld jer til arrangementet på kirkekontoret, hvis
det skulle vise sig, at vi alligevel kan servere et
eller andet senest onsdag d. 28. på kirkekontoret.
Alle er velkomne – der er gratis adgang.
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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.

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

Menighedsrådsmedlemmer
Tilst:
Jørgen Tang Lystbæk
Susanne Dalsgaard
Herdis Fuglbjerg
Kirsten Larsen
Laila Wöhlk
Hanne Pedersen
Kirsten Ebbesen
Jytte Withen
René Mazurkiewicz Sørensen
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Deadline: 1. oktober 2020.
Næste nummer udkommer sidst i oktober.
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.

Følg med i andre kirkers tilbud på www.fiaav.dk

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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Foreningen Tilst Byfest
inviterer til generalforsamling
Hvor: Bydelshuset i Tilst, Langkærvej 2.
Hvornår: Tirsdag d. 30. september kl. 19.30 – 20.30.
Tilmelding: På info@tilstbyfestival.dk senest fredag d. 25. september. Tilmelding er
nødvendig af hensyn til at sikre, at vi kan overholde gældende retningslinjer for
corona.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag*
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag skal sendes til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen på
info@tilstbyfestival.dk
Vi glæder os til at se jer
Bestyrelsen i Tilst Byfest

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

