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Sådan har jeg det også selv, når jeg tænker på påske. 
Da er det forår, og til den tid er der endnu flere blomster, 
der myldrer op af jorden: krokus, hyacinter, påskeliljer 
og de første tulipaner.
Grundtvig skrev en påskesalme om netop påskeliljen. På 
hans tid var påskeliljen ikke den elske de forårsbebuder, 
som den er i dag. Det var en 
”bondeblomst”, som han beskriver 
den og overset.  Men det er med 
den, han forkynder det, der er 
kristendommens hele berettigelse: Jesu opstandelse. 
”Ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad 
du betyder.”  
Når jeg spørger konfirmanderne, hvad der sker i påsken, 
er svaret ofte: ”Det var der, Jesus døde!” Og det er  
da en del af det svar, jeg efterlyser. Men hvis han kun 
døde, er det ikke specielt interessant; for hvad enten vi 
tør erkende det eller ej, så skal vi jo alle sammen dø. 
Det, der gør Jesu død til noget specielt er, at han brød 
dødens magt ved at opstå fra døden.
Lige efter jul har der været en større diskussion bl.a. i 
pressen om troen på Jesu opstandelse. Argumentet er 
ikke nyt: Det kan jeg ikke tro på. Det er for overnaturligt 
for mig. Det kan ikke bevises. 
Nej, det kan det ikke og det er netop det, der er pointen. 
Der er forskel på tro og viden. Vi kan vide, at vi skal 
dø; men vi kan tro på, at fordi Jesus opstod fra døden, 
skal vi også opstå. Hvad det indebærer, ved vi ikke. 

Der er ingen, der har været der og er kommet tilbage 
for at fortælle os om det bagefter. Det, vi har, er et løfte 
om et evigt liv hos Gud. 
Det er bare sådan for mange mennesker i dag, at man vil 
have en 100% sikker viden og kontrol over tingene, før 
man vil tro dem. Vi tror kun på det, vi kan måle og veje, 

men vi kan ikke måle og veje løftet 
om det evige liv eller forkyndelsen af 
Jesu opstandelse. Det er, som alt det, 
der betyder mest i vores liv, noget 

vi kan vælge at sætte vores lid til, eller vi kan vælge at 
lade være; men vi mister alt det væsentlige, hvis vi kun 
vil tage det til os, som kan bevises med uigendrivelige 
argumenter. Disciplene fandt en grav, der var tom, og de 
troede på, at den var det, fordi han var opstået, som han 
havde sagt. Det har vi også fået lov til at tro på og til at 
leve og dø på de ord. Glædelig påske.                  KRG

Skærtorsdag
For tredje gang holder vi gudstjeneste 
med efterfølgende spisning skærtorsdag aften.
Gudstjenesten er kl 17.00 og vi går derefter i Sognegården 
og spiser lam. Det var det, Jesus spiste sammen med 
disciplene aftenen før sin henrettelse og det var ved 
det måltid, han indstiftede nadveren. Nu vil vi spise 
det samme måltid for at mindes dette. Pris kr. 25,00
Tilmelding senest tirsdag den 31.marts til 8624 1881.

Jeg sidder en lidt grå januar-dag og ser ud på sneen, mens
jeg skriver påskeartikel. Vintergækker og erantis er ved at 
komme frem og ryster sneen af sig helt overbeviste om, at forår og liv er på vej.

Påske

    ”Ved dit syn kun den sig fryder,
    som har kær, hvad du betyder”
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Så nåede jeg til målet, som jeg 
havde ventet på og glædet mig 

til siden 2011, hvor jeg tilbragte et 
semester med at være i praktik i Tilst 
og Kasted sogne.  Hos jer mødte jeg 
en utrolig stor venlighed og i møde
kommenhed fra såvel menigheder 
som personale, og tænker f.eks. på 
den hjælp, jeg fik ved altertjenesten. 
Jeg skulle dele brødet ud, men vidste 
jo ikke præcist, hvor der var nogen 
at give det til; men en betænksom 
nadvergæst tog fat omkring mine 
fingerspidser, og så vidste jeg jo, 
at her sad der én. Det så andre, og 
så gjorde de ligeså. Med sådan en 
fantastisk menighed føler man sig 
virkelig taget godt imod. Nu hvor 
jeg er blevet præst, skal jeg også 
skænke vinen i de små sølvbægre 
uden at spilde, så jeg har fået stud.
theol. Helene Hay som assistent. 

Jeg har også en fuldtids ansat 
assistent, som går på fire ben. 

Det er min dejlige førerhund Rufus. 
Ham fik jeg, mens jeg var i praktik i 
2011. Jeg husker stadig, hvor glad 
jeg var, fordi jeg fik lov at holde 
juleaftensgudstjeneste i begge kirker. 
Og da jeg kom op på prædikestolen 
i Tilst så jeg, at der var blevet sat 
en krog op på indersiden, hvor jeg 
kunne binde Rufus. Det viste, at det 
altså ikke var sidste gang, jeg skulle 

komme der. Den krog var min bedste 
julegave det år. 

Rufus og jeg glæder os rigtig 
meget til at møde jer i begge 

sogn e og lære jer at kende. Ud
over gudstjenester og kirkelige hand
linger vil jeg gerne tilbyde samtaler 
i Sognegården. Det kan ske i min 
træffetid eller efter aftale.

 

Da Rufus altid er sammen med 
mig, vil jeg fortælle, hvordan 

man omgås en førerhund. Når 
han har førerbøjlen på, må han 
ikke kontaktes. Han varetager min 
sikkerhed i trafikken, og det kræver 
fuld koncentration for en hund at 
løfte en så stor opgave. Nogen tror 
måske, at hvis han står og ikke lige 
laver noget, så gør det vel ikke noget 
med et lille klap. Men sådan fungerer 
det ikke i en hundehjerne. Han er 
trænet til, at når han får bøjlen på, 

så er han på arbejde. Hvis den 
indlæring skrider, vil han, som den 
sociale hund han også er, kunne 
finde på at opsøge rare mennesker 
på gaden at blive klappet af i stedet 
for at passe på mig. 

Dette gælder kun, når han er i 
bøjle. Når han får den af, er han 

en helt almindelig hund, som gerne 
må lege og snakke. Det bliver der 
rig lejlighed til i Sognegården, på 
lokalcenteret eller hvor vi mødes, så 
hundeelskere kan roligt glæde sig. 
Rufus er en meget glad og kærlig 
hund. Når han er fri, er der kun 
én ting, han ikke må. Det er at få 
godbidder af andre. En labrador kan 
altid spise, og hvis han opdager, 
han kan få mad af andre end 
mig, vil han begynde at tigge ved 
nabobordene på cafeer, eller snuppe 
noget i butikkerne. Jeg kan jo ikke 
kontrollere ham. Det ville betyde, at 
jeg ikke kan få lov at have ham med 
sådanne steder, og det går ud over 
både ham og mig, for så må han jo 
blive hjemme. 

Det var mange ord at bruge på 
noget, som kunne siges meget 

kort; men det er vigtigt for mig at 
fortælle, hvorfor I hjælper mig, når I 
overholder de to regler fremfor bare 
at sige: ”I må ikke”. 

Så nåede jeg til målet
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Basar  forårets store familiedag

Lørdag den 11 .  april  kl .  10-15 i  Tilst  Sognegård
Så løber endnu en basar af stablen.  
Som altid er der noget for alle aldre!

Der er lotteri og fine chancer for gevinst i vores 
legendariske tombola med kreative hjemmegjorte 
ting og gaver fra vores mange sponsorer. Der kan 
købes strikvarer, som de flittige strikkedamer fra 
Åben Sognegård har nørklet med hele vinteren. 
Andre har haft gang i sylteriet, så der også er 
noget til den søde tand. Blomsterboden har åben 

og i boden med brugte ting og sager kan du finde ting til hjemmet, 
legetøj til børnene og meget andet.
Der er mulighed for at købe en lille lun ret, kaffe/te, sodavand, brød 
og kager. Den lune ret kan købes fra kl. 11.  
Vi glæder os til at se rigtig mange. Overskuddet går ubeskåret til kirkens 
hjælpearbejde i sognet.

Hjælp ti l  basar
Til vores basar skal vi bruge rigtig mange gevinster 
til tombola og lotteri. Har du ting, du vil donere, 
er kordegn Christian Tuemand klar til at tage 
imod. Vi kan også bruge gode brugte ting til 
vores bod med ting og sager. Dog kun mindre 
ting. Gerne legetøj.
Vi er en flok, hovedsagelig kvinder, der er tov

holdere ved afholdelse af basaren. Vi er ikke lige så stærke og mobile, 
som vi har været, så vi mangler nogle stærke ben, der kan springe på 
trapper og stærke arme, der kan slæbe borde og andet ved opstilling 
og nedtagning af basaren. Det vil dreje sig om nogle timer fredag den 
10. april (klokkeslæt ikke fastlagt) og lørdag den 11. april efter kl. 15. 
Giv besked til kordegn Christian Tuemand eller Birthe Schmidt på tlf. 
2737 0031, hvis du har lyst til at hjælpe os. Vi er gode til at bage, så 
måske der falder et stykke kage og en kop kaffe af. Hyggeligt har vi 
det under alle omstændigheder.

Til sidst vil jeg fortælle lidt om, hvad 
jeg tidligere har lavet. Jeg er jo 

ikke en ung pige, der skal i gang 
med sit første arbejde. Jeg er 55 år 
gammel og har en fortid som organist 
og korleder. Sideløbende med det har 
jeg undervist, rejst landet rundt og 
spillet harmonika, sunget og holdt 
foredrag og givet kirkekoncerter på 
orgel. Orgelspil, hvor man spiller med 
både hænder og fødder, er hårdt 
for ryggen. Når den i forvejen er 
svag, og jeg skal lære alle stykkerne 
udenad, fordi jeg læser med fingrene, 
og derfor bruger mange flere timer 
på denne indlæring, får det ende på 
et tidspunkt. Jeg holdt først op ti år 
efter, lægen rådede mig til det. Til 
gengæld var valget så også blevet 
let, for jeg kunne simpelthen ikke 
holde til det længere. Da kom jeg 

i tanker om, at jeg engang 
gerne ville være præst. 

Det måtte så være nu. 
Min mand og jeg 
flyttede til Aarhus, 
og jeg be    gyndte 
at læse. Det var en 
meget spændende 

tid, og jeg føler mig 
som et privilegeret 

men neske, der får lov til 
at prøve så mange ting i mit liv. 

Udnævnelsen som præst hos jer er 
kronen på værket, og jeg glæ

der mig usigeligt meget til at komme 
i gang.                              RSP 
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Her vil Sabrokoret og Sabro Kirkes børnekor synge et bredt 
udsnit af dets repertoire, der spænder vidt fra sange, salmer 
og klassiske satser til gospel, evergreens og slagere.  Der 
bliver ved koncerten også lejlighed til at synge med på et 
par fællessange. 
Sabrokoret har ved tidligere lejligheder haft fornøjelsen af at 
synge i Tilst Sognegård i forbindelse med sangprojekterne 

Unge stortalenter fra eliteklaverskolen Gradus giver prøver 
på deres kunnen i et herligt varieret klassisk program med 
værker af bl.a. Beethoven, Chopin og Schubert.
De medvirkende er Rune Leicht Lund, Mads Fuglsang Ryborg, 
Gustav Piekut samt Kristian Riisager (foto). Han er netop 
som eneste dansker udtaget til Aarhus International Piano 
Competition i Musikhuset i februar/marts.
Gradus holder til i Tilst og tilbyder undervisning til alle 
der holder af klassisk klaverspil, men disse fire pianister 
har en særlig stor lidenskab, som har ført dem til mange 
koncerter og toppriser ved adskillige konkurrencer i både 
ind og udland. Fri entré.

Klaveraften med Unge Klaverløver fra Gradus
Tirsdag d. 24. marts kl 19.30 
er der klaveraften i Sognegården

I anledning af Sabrokorets 25 års jubilæum, 
er der koncert i Tilst Sognegård tirsdag den 
5. maj. kl. 19.00

Korkoncert i Sognegården

“Stemmer i sognet”, hvor Tilst Kirkes organist Marianne Villadsen har stået for løjerne. 
Sabrokoret tæller i dag 30 personer fordelt på 20 kvinder og 10 herrer og ledes af organist Dagmar Ginnerup. 
Koret øver hver tirsdag aften i perioden september  maj. Hvert år synger Sabrokoret koncerter i kirken og i 
Sognegården, deltager i gudstjenester og er i det hele taget et stort aktiv for kirken i vores nabosogn. 
Efter koncerten, som er gratis, er der en let forfriskning. Alle er meget velkomne!
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Fredag den 29.  maj  kl .  20 .00 er  der  igen nattergaletur fra Kasted kirke
Her samles de traditionelt mange deltagere i kirken, hvor der synges fællessang i en times tid. 
Vi synger danske sange fra højskolesangbogen sammen med vores organist Marianne Nørholm 
Villadsen. Derefter vil der være en lille forfriskning, inden man følges med ornitolog Henning 
Ettrup i mosen. Henning kender Kasted Mose lige så godt som sine gummistøvler.
Fuglene kendes på deres stemmer og især nattergalen er fremtrædende på denne årstid.
Det er gratis at deltage. Husk praktisk fodtøj.                                Kasted menighedsråd

Når Alexander Nitze torsdag, den 12. marts kl. 19.30 holder 
foredrag i Kasted Kirke om Iran, så venter der tilhørerne et interessant 
foredrag om landet, hvis kulturarv har påvirket hele verden inden for 

både religion, matematik, litteratur og musik med mere.
Med udgangspunkt i adskillige rejser til det moderne Iran, vil Alexander 

Nitze gennem ord og billeder fortælle om sine oplevelser i mødet med 
iranerne og deres kultur. Og da Alexander Nitze har en bred musikalsk fortid 

som stifter af det navnkundige spillested ”Fabrikken”, så er det især den særlige 
iranske musik og kultur, der blev skabt i årene fra midten af 60’erne og frem til den islamiske revolution i 
1979, som han er fascineret af. 
Foredraget bygger på både personlige skildringer og oplevelser, men der trækkes også tråde langt tilbage i 
den iranske historie. Det koster ikke noget at høre dette interessante foredrag, men alt der lægges i kirkebøssen 
denne aften går ubeskåret til foreningen ”100% til børnene”.

                 Vi  fejrer  Valborgaften med foredrag og musik

Også i år fejrer vi Valborgaften i TilstKasted Sognegård torsdag, den 30. april kl. 19.30 med foredrag og 
et musikalsk indslag. 
Aftenens foredragsholder er provst Esben Andersen, der har kaldt sit foredrag ”Fra Aarslev til Tilst – og ud 
i verden”, så der er lagt op til et både interessant og underholdende foredrag.
Som sædvanligt serverer vi lidt godt til ganen, og har også et musikalsk indslag på programmet. Så kom 
og få en hyggelig aften i godt selskab. Alle er meget velkomne.

Ung i ldsjæl  holder foredrag om Iran i  Kasted Kirke



 Arrangementer på Havkær

 Arrangementskalender

Åbningstider: Alle dage 9-21

Brugsen i Tilst, Havkærvej 5, 8381 Tilst

KIRKENS KORSHÆR

GENBRUGSBUTIKKEN
TILST - KASTED SOGNE

         Se vores store udvalg i

        Møbler - Tøj - Bøger - Glas - m.m.
         Vi modtager gerne pænt brugt tøj og pæne brugte møbler

Græsvangen 8 - Tilst - tlf. 86 24 17 11
tirsdag - fredag kl. 11 - 17  lørdag kl. 11 - 14

Vi søger frivillige. Henvendelse til Gerda Mose på tlf. 86 24 33 17

    Vi støtter det sociale arbejde i lokalområdet

Lige til at tage ud og hænge på opslagstavlen!

2. marts kl 13.15
Banko
11. marts kl 13.30
Flemming Både underholder med røverhistorier
17. marts kl 17.00
Suppeaften
23. marts kl 13.30
Modeshow
14. april kl 14.30
Sangeftermiddag med Kjeld Slot Nielsen
26. maj kl 14.30
Sangeftermiddag med Torben Nielsen



Søndag d.  1. 2. søndag i fasten.   10.30 Gottlieb 
  Prædikant: Forsvarsminister Nicolai Vammen
Søndag d.  1. Musik og Mormormad   12.00  
Mandag d.  2. Babysalmesang   10.00
Mandag d.  2. Åben Sognegård (med salg af håndarbejder)  14.00
Fredag d.  6. Højskoledag i Sognegården   09.30
  Birte og John Malm: Zarens vandveje
Søndag d. 8. 3. søndag i fasten.   10.30 Slot Nielsen 
Mandag d.  9. Babysalmesang   10.00
Onsdag d.  11. Onsdagssamvær   14.00   
  Iben Johanne Thomsen: Astrid Lindgrens liv
Torsdag d.  12 Sogneaften i Kasted kirke  19.30 
  Alexander Nitze: Det moderne Iran
Søndag d. 15. Midfaste.   10.30 Slot Nielsen
Mandag d.  16. Babysalmesang   10.00
Mandag d.  16. Åben Sognegård   14.00
Onsdag d.  18. Gudstjeneste kl 14.30 på Kultur og sundhedscenter Havkær v/Ruth Wegeberg 
Onsdag d.  18. Sangaften i Sognegården   19.00
Fredag d.  20. Højskoledag i Sognegården   09.30
  Carl Erik Byskov og Eva Ømark: Musik og sang
Fredag d. 20. Fredagsfamilien besøger Ungdomskirken
Søndag d. 22. Mariæ bebudelse.   10.30 Gottlieb 
Mandag d.  23. Babysalmesang   10.00
Mandag d.  23. Banko i Sognegården   13.00 
Mandag d.  23. Menighedsrådsmøde Tilst menighedsråd  18.00
Tirsdag d. 24. Klaverkoncert i Sognegården   19.30 
Onsdag d.  25. Onsdagssamvær   14.00   
  Kjeld Slot Nielsen: Påskeklokken af Martin A Hansen
Søndag d. 29. Palmesøndag.   10.30 Rita Possienke
Mandag d.  30. Babysalmesang   10.00

Mandag d.  30. Åben Sognegård   14.00

Kasted Tilst Sognegården Marts 

  Se omtalen andet sted i bladet.                                    Prædikenteksterne kan findes på www.bibelselskabet.dk



Torsdag d.  2. Skærtorsdag 17.00 Slot Nielsen 

Torsdag d.  2. Skærtorsdagsfejring i Sognegården   18.00 

Fredag d. 3. Langfredag 10.30 Slot Nielsen  09.30 Slot Nielsen 

Søndag d. 5. Påskedag 10.30 Gottlieb  09.30 Gottlieb

Mandag d. 6. 2. Påskedag 10.30 Rita Possienke

Onsdag d.  8. Onsdagssamvær   14.00   
  Rita Possienke: Min vej til præsteembedet

Lørdag d. 11. Basar i Sognegården   10.00 

Søndag d.  12. 1. Søndag efter påske 10.30 Gottlieb

Søndag d.  12. Musik og Mormormad   12.00  

Mandag d.  13. Åben Sognegård   14.00

Tirsdag d.  14. Babysalmesang   10.00

Onsdag d.  15. Gudstjeneste kl 14.30 på Kultur og sundhedscenter Havkær v/Karin Rank Gottlieb 

Onsdag d.  15. Sangaften i Sognegården   19.00  

Fredag d.  17. Højskoledag i Sognegården    09.30
  Skuespiller Henning Hansen: Humor og livseleksir

Fredag d. 17. Fredagsfamilien    18.00
  Nichlas H. Thomsen: Med ”Sørlandet” i Caribien

Søndag d.  19. 2. Søndag efter påske 10.30 Slot Nielsen

Mandag d.  20. Banko i Sognegården   13.00 

Mandag d. 20.  Menighedsrådsmøde Tilst menighedsråd  18.00 

Tirsdag d.  21. Babysalmesang   10.00

Onsdag d.  22. Onsdagssamvær   14.00   
  Lis Jensen: Tilst i gamle dage

Søndag d.  26. 3. Søndag efter påske 10.30 Rita Possienke

Mandag d.  27. Åben Sognegård   14.00

Tirsdag d.  28. Babysalmesang   10.00

Torsdag d. 30. Valborgaften i Sognegården 
  Esben Andersen: Fra Aarslev til Tilst – og ud i verden   19.30 

Kasted Tilst Sognegården Apri l

  Se omtalen andet sted i bladet.                                    Prædikenteksterne kan findes på www.bibelselskabet.dk



  Se omtalen andet sted i bladet.                          Prædikenteksterne kan findes på www.bibelselskabet.dk

Kasted Tilst Sognegården Maj
Fredag d.  1. Bededag 10.30 Rita Possienke
Søndag d.  3 4. Søndag efter påske 10.30 Slot Nielsen 
Søndag d.  3 Konfirmation i Kasted kirke  10.00 Gottlieb 
Søndag d.  3. Musik og Mormormad   12.00
Mandag d.  4. Åben Sognegård (med salg af håndarbejder)  14.00
Tirsdag d.  5. Babysalmesang   10.00
Tirsdag d. 5. Koncert i Sognegården med Sabrokoret  19.00 
Onsdag d. 6 Onsdagssamvær   14.30
Fredag d. 8. Fredagsfamilien    18.00
  Film om Tilst kirke
Lørdag d.  9. Konfirmation 09.30 Slot Nielsen
Lørdag d.  9. Konfirmation 11.00 Gottlieb
Søndag d.  10. Konfirmation 11.00 Slot Nielsen
Mandag d.  11. Åben Sognegård   14.00
Tirsdag d.  12. Babysalmesang   10.00
Onsdag d.  13. Gudstjeneste kl 14.30 på Kultur og sundhedscenter Havkær v/Slot Nielsen
Torsdag d. 14. Kristi Himmelfartsdag 10.30 Gottlieb 
Søndag d.  17. 6. Søndag efter påske  10.30 Gottlieb 
Mandag d.  18. Åben Sognegård   14.00
Tirsdag d.  19. Babysalmesang   10.00
Tirsdag d.  19. Menighedsrådsmøde Tilst menighedsråd  18.00
Onsdag d. 20. Onsdagssamvær   14.30
Onsdag d.  20. Sangaften i Sognegården   19.00
Søndag d.  24. Pinsedag 10.30 Slot Nielsen 09.30 Slot Nielsen
Mandag d.  25. 2. Pinsedag kl 11.00 Fælles provstigudstjeneste Botanisk have 
Tirsdag d.  26. Babysalmesang   10.00
Fredag d. 29. Fredagsfamilien    18.00
Fredag d. 29. Nattergaletur i Kasted mose  20.00 
Lørdag d.  30. Ravnerock kl 11 – 15 ved TST aktivcenter  

Søndag d.  31. Trinitatis 10.30 Gottlieb
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2. Pinsedag, mandag d. 25. maj kl. 11.00
På Amfiscenen i Botanisk HaveGUDSTJENESTE & ÅBEN HIMMEL

Alle sogne i Aarhus Vestre Prov
sti holder fælles, udendørs guds
tjeneste 2. Pinsedag. Også i år 
finder det sted i Botanisk Have 
på Amfiscenen. FDF Aarhus Brass 
Band, voksenkor, børnekor fra 
Brabrand og Tilst Kirker medvirker 
sammen med et rytmisk band, der 
får Botanisk Have til at vibrere af 
himmelske rytmer. 

Efter gudstjenesten er der livemusik med lokale artister 
og kor, underholdning for hele familien af Cirkus 
Big, loppemarked, konkurrencer og meget mere sjov 
for børn. Man er velkommen til at medbringe egen 
madkurv. Der er også mulighed for at købe mad og 
drikkevarer. Der er parkering ved Møllevangsskolen.

Gæsteprædikant
Søndag d. 1. marts kommer forsvarsminister Nicolai Wammen 
igen på prædikestolen i Tilst kirke. Som borgmester i Aarhus har 
han også prædiket her, og vi havde en aftale på plads om, 
at han skulle komme igen, da han så blev europaminister. Nu 
er det lykkedes, og vi håber, der er mange, der har lyst til at 
komme og høre, at Nicolai Wammen også ved, hvordan en 
prædiken skal holdes.                                           KRG

Bankospil i Sognegården
Mandag den 23. marts og mandag den 20. april er der banko i Sognegården. 
Overskuddet bliver brugt til aktiviteten ”Mormormad”.
Det starter kl. 13.00 og dørene åbnes kl. 12.00.
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Onsdagssamvær

Jeg lærte at kniple som ganske ung på Sjælland og der 
lærte jeg de gængse slag. Det at kniple er i virkeligheden 
bare at flytte rundt på nogle tråde med pinde i enderne 
i den rigtige rækkefølge og sætte nåle i, efterhånden 
som arbejdet skrider frem. Vi kan nemt flytte rundt med 
150 pinde, når vi knipler og heraf fremkommer de 
smukkeste mønstre. 
I 1978 flyttede jeg her til Tilst og jeg har kniplet lige 
siden. Jeg hørte om Inga Helboes kurser og jeg meldte 
mig straks. Da Sognegården blev bygget, flyttede Inga 
kurset ind i Sognegården og her har det været lige siden. 
Hun har lært mig, at man skal være meget korrekt, når 
man knipler. 
De senere år er der kommet meget nyt til blandt andet 
med grovere garner, hvoraf vi knipler tørklæder og 
veste. Rigtig mange nye, spændende mønstre kommer 
fra Horsens, hvor vores nuværende underviser Grethe 
henter megen inspiration. På landsbasis findes der en 

knipleforening, hvor fra der 
ud kom mer et blad “Kniple
brevet” hver måned med 
man  ge spændende møn
stre og ideer, som jeg føl
ger meget med i.
I Tilst opstod blandt præs
terne ønsket om at få to 
fine ser vietter til brug i 
kirken. De to servietter skal 
bruges til at lægge over 
henholdsvis kalk og disk, 
som indeholder vin og brød til uddeling under nadveren.
Da jeg hørte om udfordringen til Tilst Kirke greb jeg 
chancen. Jeg startede i september 2014 med 84 pinde 
og har haft stor glæde af opgaven. De to servietter skal 
tages i brug under gudstjenesterne i påsken.

Onsdag den 11. marts 
Sognepræst Iben Johanne Thomsen fra Gl. Rye, der er gift med vores egen sognepræst Kjeld Slot Nielsen, vil 
fortælle om den svenske forfatter Astrid Lindgrens liv og om Emil fra Lønneberg, Pippi Langstrømpe og alle de 
andre figurer fra hendes elskede bøger.

Onsdag den 25. marts
Sognepræst Kjeld Slot Nielsen vil genfortælle Martin A. Hansens novelle Påskeklokken som optakt 
til den forestående påske. Vi vil også synge et par af vores påskesalmer undervejs i foredraget.

Vi fortsætter de traditionelle eftermiddagsarrangementer for alle interesserede. 
Efter et foredrag eller underholdende indslag er der kaffebord og fællessang. 
Der er lagt en folder frem i Sognegården med forårets program. Gangbesvæ
rede kan bestille bus ved henvendelse til kirkekontoret. Kaffen koster 25 kroner.

Ellen Andersen har kniplet servietter til Alteret
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Onsdag den 8. april
Vores nye sognepræst Rita 
Possienke, vil for tælle om sin 
vej til præs teembedet i Tilst. 
Hendes førerhund Rufus får 
sikkert også et par gode 
ord med på vejen!

Sangaftener
De populære sangaftener i Kasted fortsætter ufortrødent. 
De foregår som altid i TilstKasted Sognegård. Aftenerne 
starter kl. 19. Der bliver sunget af karsken bælg og 
alle bidrag til fællessangen er gode. Der er plads til 
flere, kaffen midtvejs koster 5 kr. Husk selv at tage 
brød med. Ved klaveret er Marianne Nørholm Villadsen. 
Datoer: 18. marts, 15. april og 20. maj

Højskoledage
Spændende foredragsrække i Sognegården. Der er 6 
foredrag i foråret, og man kan hente en folder med 
program i Sognegården. 
Der er billetter til enkeltforedrag til 50 kr. De sælges 
på dagen efter førsttilmølleprincippet. 
Datoer:  6. marts, 20 marts og 17. april

Åben Sognegård
Har man lyst til at hygge sig med andre, er Åben 
Sognegård en oplagt mulighed. 
Hver mandag fra kl 14.0017.00 er Sognegården åben. 
Har man lyst til at være med til at lave nogle ting til 
vores årlige basar, vil det være dejligt, men det er ingen 
betingelse. Der er kaffe og te; det  er for alle aldre og 
det er gratis. Den første mandag i måneden er der salg 
af de fremstillede håndarbejder.
Datoer: Alle mandage undtagen 2. påske og 2. pinsedag

Gudstjenester på Havkær
Gudstjenesterne arrangeres i et samarbejde mellem Tilst, 
Skjoldhøj og Brugerrådet på Havkær. Gudstjenesten er 
kort med prædiken og nadver. Derefter er der kirkekaffe 
med brød og det er gratis.
Det starter kl 14.30. 
Datoer: 18. marts, 15. april og 13. maj

Babysalmesang i Sognegården
Babysalmesang  afvikles i Sognegården, for børn i 
alderen 010 måneder sammen med deres forældre. 
Babysalmesang  er om mandagen kl. 10.00  11.00 
og forløber over ca. 10 gange.  Vi starter nye hold i 
januar, april og september. Der er plads til 12 børn pr. 
hold. Det er gratis at deltage. Tilmelding på kirkekontoret 
tlf.: 8624 1881 eller på tilst.sogn@km.dk
Nye hold starter tirsdag den 14. april og tirsdag den 
8. september

Fredagsfamilien
En åben familie hvor alle er velkomne. Vi mødes ca. 
hver 3. fredag i Sognegården til fællesspisning kl 18.00.
Efter spisningen er der samvær om aktuelle emner, 
foredrag og lignende. Desuden kan der i løbet af året 
være udflugter til f.eks museer, kirker o.lign.  Folder med 
program kan hentes i Sognegården.
Datoer: 20. marts, 17. april, 8. maj og 29. maj

Onsdag den 22. april
Lis Jensen, der havde sin 
barndom i 1930’ernes Tilst, 
vil fortælle om Tilst i gamle 
dage. Lis Jensen er en god 
fortæller, så der er lagt op 
til en kyndig tur ned ad 
mindernes vej.
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Siden sidst . . . Sket i  sognene

Døbte i Tilst
Simone Marie Janne Ahm
Lucas Elton Johansen
Sofie Mellergaard Amby
Alfred Nesvold Nørgaard
Simon Lund Nielsen
Alfred Ditlev Hassel Solgaard
Andreas Hammel Grønborg

Viede og velsignede i Tilst
Susanne Andersen & Palle Andersen

Begravede og bisatte Tilst
Harry Dam
Kirstine Ølholm
Gunnar Bjerg Hansen
Rosa Marie Dalsgaard Madsen
Erling Stitz
Connie Eny Nielsen
Michael Nielsen
Kurt Hansen Svenningsen
Lars Klein Mikkelsen
Bende Cramer
Jeppe Tang Jensen

Tilst 

Døbte i Kasted
Liv Stangeland Larsen
Alma Bach Christoffersen
Alfred Hammer Bjerre

Viede og velsignede i Kasted
Ingebjörg Lindgrav Sörensen & Lars Lindgrav Sörensen

Begravede og bisatte Kasted
Ingen

Kasted

Tilst:
Jørgen Tang Lystbæk
Birte Geidekier
Grethe Seierup
Susanne Dalsgaard
Herdis Fuglbjerg
Kirsten Larsen
Inge Christensen
Laila Wöhlk
Kirsten Ebbesen
Inge Dall Kaalund

Menighedsrådsmedlemmer

Kasted:
Arne Bach Anthonsen
Karsten Jøker Hansen
Anni Britt Mørch
Tenna Filbært Påhlmann
Finn Bjerregaard Nielsen 
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Kontaktoplysninger Se kirkernes 
hjemmesider
www.tilstkirke.dk
www.kastedkirke.dk

Sognepræst Kjeld Slot Nielsen
Telefon: 30 60 54 38
Email: kjsn@km.dk
Træffes på tlf. 11.0012.00 undtagen fredag
Træffetider i Sognegården
tirsdag 1214 og torsdag 1012

Sognepræst Karin Rank Gottlieb
Langeløkke 14, 8381 Tilst
Telefon: 29 47 42 70
Email: krg@post.tele.dk
Træffes 10.0011.00 undtagen fredag

Sognepræst Rita Possienke
Telefon:  21 27 91 41    
Email: rsp@km.dk
Træffes på tlf. torsdag 10.00 11.00    
Træffes i sognegården torsdag 11.0012.00

Kirkekontoret
Kordegn Christian Tuemand
Sognegården, Havkærvej 9, 8381 Tilst
Telefon: 86 24 18 81
Email: tilst.sogn@km.dk
Åbningstider:
Mandagfredag 9.3012.30
Torsdag desuden 15.0017.00

Menighedsrådsformand i Tilst:
Jørgen Tang Lystbæk
Telefon: 86 24 13 04  20 53 00 77

Kirketjener i Tilst:
Allan Holm Damby
Telefon: 86 24 19 31
Træffes bedst i Sognegården 
tirsdagtorsdag 10.0011.00

Organist i Tilst:
Marianne Nørholm Villadsen
Telefon: 86 18 59 97 – 22 64 38 32

Graver i Tilst: 
Kirkegårdsleder Anders Christensen
Træffes på kirkegården mandag 9.0011.00
Telefon: 86 26 21 20 og 51 37 03 76
Email: Brabrandkirkegaard@gmail.com
Samarbejdsaftale med Brabrand/Sdr.Aarslev

Kirkesanger og Blå Boks i Tilst:
Connie Olesen. Telefon: 30 23 20 18
Kirkeværge i Tilst:
Harry Hoffmann. Telefon:  86 24 28 25
Menighedsrådsformand i Kasted:
Arne B. Antonsen. Telefon: 86 24 31 32
Kirketjener og graver i Kasted:
Claus Nissen. Telefon: 87 94 61 18 – 61 76 11 82
Organist i Kasted:
Marianne Nørholm Villadsen
Telefon: 86 18 59 97 – 22 64 38 32
Kirkeværge i Kasted:
Britt Mørch. Telefon 86 94 96 18

Indlæg indleveres til kirkebladets sekretær
Christian Tuemand, Havkærvej 9, 8381 Tilst
Email: tilst.sogn@km.dk 
Ansvarshavende redaktør: Karin Rank Gottlieb 
Deadline er den 25. april 2015
Næste nummer udkommer 30. maj 2015
Layout: Graphic Touch v/Alice Vestergaard, 27 28 60 95 
Tryk: Vitten Grafisk A/S, 87 57 60 00



Tilst kirke. Bysmedevej 57, 8381 Tilst. sognegården. Havkærvej 9, 8381 Tilst
kasted kirke. Kasted Byvej 6C, Kasted. 8200 Aarhus N. www.kastedkirke.dk
kirkekontoret 8624 1881. mail tilst.sogn@km.dk 
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 09.3012.30 og torsdag kl. 15.0017.00

Følg Tilst Kirke på Facebook     eller på www.tilstkirke.dk 

Ravnerock
                                                                 LørDAg D. 30. MAj KL 11 – 15 VeD TST AKTiVceNTer

Det  er en god og fast tradition, at Natteravnene holder en festdag hvert år. På denne måde gør vi opmærksom 
på os selv og hvad vi laver  – nemlig går rundt og passer på vores unge mennesker her i området. Der er 
mulighed for at kontakte os, hvis man har lyst til at blive Natteravn!
En væsentlig del af dagen er musikken, hvor lokale bands optræder. BLÅ BOKS fra Sognegården stiller 
traditionen tro op. BLÅ BOKS holder til i Sognegården og tilbyder musikundervisning med Connie Olesen  
som underviser og coach.

Blå Boks i sognegåRden 
– et Sted med maSSer aF muSik
BLÅ BOKS tilbyder undervisning for børn ( fra 7. Klasse) 
unge og voksne i sang, instrumenter, teori og sammenspil. 
Tilbuddet henvender sig til seriøst interesserede med lyst til 
at spille og med stabilt fremmøde. Venteliste kan forekomme.
Du kan melde dig alene eller sammen med dit band
Ring til BLÅ BOKS, Connie Olesen, tlf. 3023 2018 

Ungdomskor 
Tilbud til alle piger fra 6. kl – gymnasiet.

Ungdomskoret medvirker ved mange arrangementer: gudstjenester, 
korstævner og koncerter. Repertoiret består af både sange, som 
passer til kirken og til de rytmiske koncerter sammen med BLå 
BOKS. Vi starter hver torsdag før prøven med lidt at spise og drikke.
KOM OG VÆR MED! Henv. til Connie og Marianne (2264 3832)

HUsk!  SOmmer-kOncertBlå Boks16. jUni  


