
”Templet blev bygget for buddhisterne i området, men 
også i høj grad med ønsket om at skabe større viden 
i samfundet om buddhismen og den vietnamesiske 
kultur”
- Phuong Thanh Cao, Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Aarhus

Quang Huong Templet i Tilst

Besøgende i templet mødes af et væld af farver og lys. I Danmark bor omkring 15.000 
vietnamesere. Ifølge Danmarks Statistik bor der 2551 vietnamesere i Aarhus. Langt 
fra alle er buddhister, ca. 30 % er katolikker, og mange er ikke-troende.

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening har ofte kontakt til lokale institutioner. 
Her holder Phuong Thanh Cao et foredrag for en skoleklasse omkring den vietna-
mesiske kultur og buddhismens betydning for herboende vietnamesere.

Ifølge den buddhistiske tradition serveres der efter hver ceremoni et måltid vege-
tarisk mad – gæster inviteres til at spise med. Her ses en offergave ved en af de 
mange statuer i templet.

Hver søndag fra 11:00 - 12:00 er der ceremoni i templet. En af de to munke, som bor 
ved templet, varetager ceremonien, hvor de buddhistiske skrifter oplæses. 
Alle er velkomne til at deltage i ceremonien – også selvom du ikke er buddhist.

Ikke en kinesisk restaurant
Ved rundkørslen tæt på McDonald’s i Tilst ligger et hus, som ser 
anderledes ud end alle andre huse i området. Dem, der bor her, 
oplever da også af og til, at folk kommer ind og spørger, om de 
kan få lov til at se menukortet. Men faktisk er bebyggelsen ikke 
en restaurant – det er det største buddhistiske tempel i Danmark.

Skabt på eget initiativ af vietnamesere i Tilst
I 1979 tog en gruppe vietnamesiske beboere i Tilst initiativ til at 
etablere Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Aarhus. Ved 
hjælp af egne økonomiske midler fik foreningen i 1982 samlet 
penge sammen til at købe grunden, hvor templet ligger i dag. Det 
oprindelige hus blev revet ned, og et nyt og større blev bygget. 
Huset, som det står nu, er siden blevet udbygget af flere omgange.

Foreningen har i dag ca. 500 medlemmer, som primært er 
vietnamesere, der bor i Aarhus-området. Der er seks afdelinger 
af foreningen i Danmark, hvor afdelingen i Tilst er hovedsædet. 

Ved templet bor to munke. Den ene er novice, og den anden, som 
hedder Thich Giac Thanh, er en af de mest højt profilerede i sin 
dannelse som munk i Europa. Han er til daglig leder af templet. 
I mange år har foreningen været i kontakt med Jørn Borup, som 
er lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet.
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”Da min kone og jeg overvejede at flytte til Tilst, vægtede 
vi det højt, at her kommer man hinanden ved på tværs 
af kulturelle og sociale baggrunde”
- Kristen Nygaard, beboer i det gamle Tilst

Gadefællesskabet ved Bysmedevej

Tilst er mere end en rasteplads før Aarhus
På Bysmedevej i Tilst er der opstået et gadefællesskab, hvor 
beboerne på vejen mødes omkring en årlig sommerfest. Kristen 
Nygaard bor med sin kone og børnene Kaja og Bertil i et to-delt 
bindingsværkshus i det gamle Tilst. Familien deltager hvert år i 
gadefesten.

Tilst er kendt for sit erhvervsområde, især Bilka, og andre store 
forretningskæder – som en rasteplads, et transitsted, inden 
turens egentlige mål. Men her midt i hjertet af det gamle Tilst 
findes landsbyidyl i gaderne ved byens gamle gadekær. Gamle 
bindingsværksgårde og stråtækte huse omkranser byens kirke.

Gadefællesskabet på Bysmedevej blomstrer på en varm sommerdag. Der arrangeres 
aktiviteter for børn, jazz-koncert og sammenskudsgilde. Billedet er fra fællesskabets 
egen Facebook-side.

Kristen Nygaard fortæller, at de i familien ser det som en fordel, at deres børn kan 
cykle i skole. Familien lægger også vægt på, at deres børn i Tilst har venner, som 
kommer fra forskellige baggrunde.

Gadekæret i Tilst blev i 1969 kåret som Danmarks smukkeste gadekær. I 1970erne 
blev det anvendt som skøjtebane om vinteren. Gadekæret er i dag en fredet sø og 
bevares som en grøn oase i byen.

Kristen Nygaard og familien flyttede til Tilst for tre år siden. Han oplever ofte, at be-
kendte undrer sig over, hvorfor de vil bo i Tilst. Familien synes, at de her finder godt 
naboskab og mange forskellige typer beboere – både i alder og etnicitet.

Fra Nørrebro til gadefællesskab i Til
For et par år siden tog en af beboerne på Bysmedevej initiativ til 
at opstarte en gadefest. Egentligt var festen kun for Bysmedevej, 
men efterhånden er sidegaden, Tilst Østervej, også blevet til en 
del af fællesskabet.

Kristen Nygaard og familien boede tidligere på Nørrebro i 
København. Inden familien flyttede til Tilst, havde de et indtryk 
af, at her var gråt og kedeligt. I stedet har de oplevet, at der i 
det gamle Tilst eksisterer et etableret fællesskab, hvor naboerne 
kommer hinanden ved.
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tst Senioridræt

”Senioridræt handler ikke kun om motion – det handler 
lige så meget om at komme ud og være sammen med 
de andre og holde sig i gang”
- Jytte Pedersen, instruktør ved tst Senioridræt

Det er ikke kedeligt at blive gammel
Hansi Hinterseer og Tørfisk strømmer energisk ud af højtalerne, 
når en flok seniorer hver tirsdag formiddag spænder muskler og 
dyrker forskellige former for sport i hallen ved tst (True - Skjoldhøj 
- Tilst Aktivcenter).

Senioridræt ved tst i Tilst har eksisteret siden 1993 og har i dag 100 
medlemmer. Hver tirsdag fra 10:00 - 11:30 er der fælles gymnastik 
efterfulgt af tæppe-curling, badminton, hockey, bordtennis, skum-
tennis og bedste-volley. Om torsdagen fra 10:00 - 14:00 spilles 
der badminton. Derudover har foreningen også sin egen krolf-
bane (en fusion af golf og kroket) i Skjoldhøj.

Udover de to ugentlige sportsdage arrangerer tst Senioridræt også kulturelle udflugter 
samt en nytårsfrokost. I sommerhalvåret mødes en gruppe af medlemmerne hver 
torsdag kl. 9:30 og går lange ture i naturen omkring Aarhus.

Der måles nøje efter, hvem der går med sejren, når der spilles tæppe-curling ved tst 
Senioridræt. Seniorerne beskriver det sociale fællesskab som bærende i foreningen, 
hvor man også holder øje med hinandens velbefindende.

Træningen sluttes af med udstrækning. Efter træningen samles de aktive seniorer i 
caféen ved tst til den såkaldte ”3. halvleg”, som byder på kaffe, the, øl og hyggeligt 
socialt samvær.

Bedste-volley er en af aktiviteterne, som spilles hver tirsdag i hallen ved tst. Reglerne 
har seniorerne selv fundet på, således de passer til deres behov, og der er altid plads 
til grin undervejs.

Senioridræt forebygger sygdom
Jytte Pedersen, på 69, har været med i 23 år og er instruktør ved 
tst Senioridræt. Hun fortæller om vigtigheden af at holde kroppen 
i gang, når man kommer op i alderen: ”Det kan blive svært at 
åbne en flaske med skruelåg eller en pakke pålæg.

Mange af de ældre tænker måske ikke på, at når de taber bolden 
ved bordtennis og løber hen for at samle den op, så laver de en 
bevægelse, der er med til at styrke deres muskler, hvilket gør det 
nemmere at kunne blive ved med at binde sine snørebånd. 
Mange af vores medlemmer bliver også opereret – og holder vi 
kroppen i gang, går det hurtigere at komme sig over en operation.”
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”Mandeklubben giver mig øget livskvalitet. 
Kammeratskabet og fællesskabet er i højsædet”
- Hans Thomassen, formand for Mandeklubben Kasketkarl

Mandeklubben Kasketkarl

Mandehørm
I en kælder under Kultur- og Sundhedscenter Havkær i Tilst holder 
en flok mænd til. I højtalerne kører en gammel sømandsvise. 
Her i kælderen bliver der spillet kort, drukket en bajer, kastet 
dartpile og snakket om alt lige fra dagligdagen til livets store 
spørgsmål – alt sammen uden kvinders selskab.

Da Hans Thomassen gik på pension i 2007, oplevede han, at der 
i Tilst ikke var mange sociale aktivitetstilbud for mænd udover 
sport. Derfor etablerede han i 2008 foreningen Mandeklubben 
Kasketkarl, hvor midaldrende mænd kan mødes og hørme i fred.

Krolf i mandeklubben. Der føres nøje regnskab over dagens antal slag i krolf. Det er 
nemlig altafgørende for, hvem der får håneretten over de andre.

Snakken går om den forestående julefrokost. Poul Fisker, til venstre i billedet, skal 
stå for de stegte sild. Han er kendt for sin opskrift på stegte sild, som han tilbage i 
1960erne tjente en god portion penge på at sælge til en restaurant i Aarhus.

Formanden Hans Thomassen, til venstre i billedet, har af flere omgange søgt penge til 
køb af computere og fladskærme – på den måde kan mændene undervise hinanden i 
IT. Som noget nyt har mandeklubben fået installeret wi-fi i deres kælder. 

I en tidligere vaskekælder på Havkærcenteret har mandeklubben etableret ølbryggeri. 
De brygger deres egen øl – af og til brygger de også en påske- eller julevariant. 
Mandeklubben har naturligvis egne etiketter til hjemmebrygget.

I dag har mandeklubben 48 medlemmer. De mødes flere dage 
om ugen, hvor der er fælles aktiviteter og snak. På græsset ved 
siden af Havkærcenterets café har mandeklubben etableret en 
krolf-bane (en fusion af kroket og golf). Hver tirsdag og torsdag 
møder 10-12 mænd op og spiller krolf – selvfølgelig med en øl- 
eller sodavandspause indimellem.

Den første mandag i hver måned afholder herrerne klubaften. 
Foreningen har desuden et aktivitetsudvalg, som arrangerer 
udflugter og en årlig sommerfest, hvor kvinderne også inviteres 
med.



Den Internationale Kvindeforening

Filmvisning i kvindeforeningen. På denne aften ser kvinderne filmklip fra Danskernes 
egen historie - hér om husmødrenes historie i Danmark. Efter filmen diskuterer 
kvinderne, hvordan kønsroller i Danmark har udviklet sig gennem tiden.

Kvindeforeningen arrangerer også fundraising-events, hvor de sælger mad og samler 
ind til et nødhjælpsprojekt. For nylig samlede de penge ind til et projekt i Syrien.

Hyggesnak og fællesspisning i foreningens lokaler på Torstilgårdsvej i Tilst. En del af 
kvinderne er blevet uddannet som ”Bydelsmødre” i et landsdækkende projekt. 
De hjælper nu andre kvinder med viden om sundhed, seksualitet m.m.

Amina Ibrahim Samatar er fra Mogadishu i Somalia. Hun har boet i Danmark i 10 år. På 
billedet viser Amina nystegte somaliske sambusa, som hun har lavet til fællesspisning 
i kvindeforeningen.

  

”Vores mål med kvindeforeningen er at skabe kulturel 
udveksling i et lokalt forankret fællesskab”
- Hawa Hirsi Hussein, medlem af Den Internationale Kvindeforening Tilst

Kvindefællesskab på tværs af kulturer
Adgangskortet er at være kvinde. Hver tirsdag mødes en gruppe 
kvinder og deler ud af deres kulturelle baggrund og traditioner. 
Vil man gerne opleve et unikt mødested og et miks af forskellige 
kulturer, er kvindeforeningen stedet at tage hen. 

Kvinderne kommer fra så forskellige lande som Irak, Somalia, 
Tyrkiet, Sri Lanka, Iran, Syrien, Libanon og Vietnam. Også af 
religion er de forskellige – nogle er muslimer, andre kristne eller 
buddhister. 

Kvindeforeningen arrangerer forskellige aktiviteter. Nogle tirsdage 
mødes de for at hyggesnakke, mens de andre gange arrangerer 
foredrag eller fællesspisning, hvor hver person tager en ret med 
fra deres oprindelsesland. Af og til ser de også en film efterfulgt 
af diskussion om filmens tema.

Kvindeforeningen har eksisteret som klub i tre år og blev etableret 
som forening i maj 2014. Hver tirsdag fra 16:00 - 18:00 mødes 
10 - 15 kvinder på Torstilgårdsvej i Langkærparken. Kvinderne 
har alle en international baggrund og vil rigtig gerne have flere 
engagerede med i foreningen, som har lyst til at dele deres viden 
om kultur og traditioner.
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”Når jeg står foran skydebanen med min pistol i hånden, 
går jeg ind i min helt egen verden – alt udenfor forsvinder. 
Det er afslapning fra hverdagen”
- Jørgen Ditlev Jensen, formand for Tilst Skytteforening

Tilst Skytteforening

Der skydes med skarpt i Tilst Skytteforening
Høreværnene tages på, og pistolen føres op i position med 
udstrakt arm. Øjnene fokuserer intenst på den gule skydeskive, 
som hænger for enden af banen med sine karakteristiske sorte 
cirkler. Så sker det. Der lyder et højt bang, og aftrækkeren går af. 
Til siden flyver et hylster fra den affyrede patron.

Der bliver affyret skud på både pistol og riffel, når en flok beboere 
fra Tilst og omegn to gange om ugen mødes om deres fælles 
interesse for våben – og ikke mindst for evnen til at ramme plet. 
Det hele foregår i to kælderlokaler under Tilst Skole, hvor Tilst 
Skytteforening har otte baner på 15 meter.

Formanden, Jørgen Ditlev Jensen, tjekker skydeskiverne og tæller point sammen. 
Kirsten Olesen fortæller, at en af de væsentligste grunde til at være med i klubben er 
det gode samvær – udover at det gælder om at ramme plet.

Én gang om året kommer politiet forbi og kontrollerer, at skytteforeningens baner 
lever op til sikkerhedskravene. Skytteforeningens medlemmer kommer ikke kun fra 
Tilst, men fra hele Aarhus-området.

Benny Rafn Jensen, som er medlem af skytteforeningen, producerer sine egne patro-
ner hjemme i kælderen. Patronerne bruger han selv til at skyde med i skytteforeningen. 
Han har en særlig tilladelse til at fremstille egne patroner.

Kirsten Olesen fra Hasselager studerer sin skydeskive efter endt skydning. Hun har 
været medlem af skytteforeningen i fem år og skyder også konkurrencer. 
”Koncentrationen er noget af det, jeg bedst kan lide ved at skyde,” fortæller hun. 

Skydning både for børn og voksne 
Tilst Skytteforening har eksisteret siden starten af 1950erne, hvor 
foreningen blev etableret på initiativ af den gamle barber i byen, 
Volmer Jensen. I dag har foreningen cirka 55 medlemmer. Der er 
to ugentlige skydeaftener, mandag og torsdag fra 19:00 - 22:00. 
Mandage er for børn i alderen 8 - 14 år. Torsdage er for voksne.

Udover de ugentlige skydeaftener deltager skytteforeningen 
også i diverse konkurrencer. Ofte har foreningen polterabend-
arrangementer. Alle kan få en prøveskydning i foreningen for 200 
kr., også selvom man ikke har erfaring med våben.
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”Vi er ved at bygge en kirke i Tilst til vores assyriske 
menighed. Når den står færdig, bliver det den første 
assyriske kirke i Danmark” 
- Said Kako, formand for den assyriske menighed

Danmarks første assyriske kirke bygges i Tilst
I Tilst er der en assyrisk menighed med cirka 500 medlemmer på 
landsplan. Assyrere er en etnisk gruppe med rødder i Mellemøsten. 
De er kristne. Størstedelen af menigheden kommer fra Irak, men 
de har også medlemmer, der er fra Syrien, Libanon og Iran. 
På trods af at de kommer fra forskellige lande, betegner de sig 
først og fremmest som assyrere. Deres modersmål og fælles 
sprog er assyrisk.

I Danmark bor der ifølge den assyriske menighed omkring 2000 
assyrere. Menigheden i Tilst afholder hovedaktiviteterne for 
assyrere i Danmark. I 2012 startede de byggeriet af Danmarks 
første assyriske kirke, som kommer til at hedde Østens Assyriske 
Kirke. Menigheden forventer, at kirken vil stå færdig på Ertebjerg 
i Tilst i løbet af 2015.

Den nye assyriske kirke på Ertebjerg i Tilst. Kirken forventes at stå færdig i 2015. Den 
assyriske menighed forventer udover at afholde gudtjenester i kirken også at kunne 
afholde andre aktiviteter såsom undervisning omkring deres kultur.

Efter prædiken er der nadver. Provst Albert Panimeen er oprindeligt fra Irak. Han uddan-
nede sig som assyrisk præst i Danmark. Han er provst for menigheden i hele Danmark 
samt Nordtyskland. Til daglig er han folkeskolelærer.

Salmerne i den assyriske kirke er skrevet på assyrisk med aramæisk skrift. Det assy-
riske sprog er beslægtet med arabisk. Hele gudstjenesten og prædiken foregår ligeså 
på assyrisk.

Medlemmerne kommer fra hele landet for at deltage i gudstjenesten. Efter ceremo-
nien er der fællesspisning. Kristelig Assyrisk Børne- og Ungdomsforening arrangerer 
også folkedans, madlavning m.m. på Hasle Skole samt svømning i Tilst.  

Mar Mari’s assyriske menighed

Indtil kirken står klar, låner den assyriske menighed Helligåndskirken 
i Hasle, hvor de afholder gudstjeneste hver anden lørdag. 

Til hver gudstjeneste er der normalt 60 - 70 fremmødte. Ved 
højtider deltager flere hundrede assyrere fra hele Danmark. 
Gudstjenesten foregår om lørdagen, da Helligåndskirkens egen 
menighed bruger kirken om søndagen. I den assyriske menigheds 
nye kirke vil gudstjenesten foregå om søndagen.
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”Weekenderne kan være ensomme for mange ældre 
mennesker. Derfor er det godt, at vi om søndagen skaber 
hygge og samvær i Mormor Mad”
- Hanne Pedersen, frivillig i Mormor Mad

Gammeldaws’ mormor-mad skaber samvær i Tilst
Var det noget med flæskesteg, brune kartofler og hjemmelavet 
is? Eller tarteletter efterfulgt af glaseret skinke, grønlangkål og 
citronfromage?

Der er gang i køkkenet på Sognegården i Tilst, når syv ”mormødre” 
fyrer op under gryderne og laver traditionel dansk mad. De syv 
kvinder arbejder frivilligt. Typisk kommer 30 - 40 personer til 
Mormor Mad, som foregår kl. 12:00 - 15:00 den første søndag i 
hver måned fra oktober til marts. Gæsterne får to retter mad samt 
kaffe og kage til den nette sum af 25 kr.

Hanne Pedersen serverer fiskefilletter. Ifølge ”mormødrene” arrangerer de Mormor 
Mad for det sociale samvær. Flere af dem kendte ikke hinanden, inden de startede 
Mormor Mad og har nu fået et større netværk.

Al maden til Mormor Mad tilbederes fra bunden. De syv frivillige kvinder fra Mormor 
Mad møder ind tre timer før arrangementet starter for at tilberede maden. Derudover 
bager og kokkererer de også hjemmefra.

Til julefrokosten hos Mormor Mad er 70 personer mødt op. Mormor Mad foregår efter 
gudstjenesten i Tilst Kirke, men kræver tilmelding. Som oftest er de fleste gæster 
seniorer fra Tilst – af og til kommer konfirmanderne også forbi.

Frugtsalat, kyskager og brunkager. Stemningen til frokosten forsødes med live-musik. 
Blandt andre har dansktop-sangeren Erling Storm optrådt til Mormor Mad. Han er 
kendt fra Top Charlie-listen og for at have startet Tilst-duoen Mors Drenge.

Mormor Mad

Kvinderne fortæller, at Mormor Mad startede i foråret 2013. De 
oplever selv, at de gennem Mormor Mad møder mange nye 
mennesker. Birte Giedekier, til venstre i billedet, fortæller, at de 
med Mormor Mad ønsker at skabe et sted, hvor folk fra området 
kan mødes til hyggeligt samvær. ”De billige retter skal komme 
folk til gode, da Mormor Mad kører rundt uden at skabe profit,” 
fortæller Birte Giedekier.

Hvert år til sognegårdens julemarked arrangerer kvinderne 
en tombola-lodtrækning. Erhvervsdrivende i Tilst sponsorerer 
gevinsterne. Indtjeningen fra tombolaen giver kvinderne penge til 
at købe madvarer og sælge mormor-mad for billige penge.
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