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HEJ TILST

Social kapital er et udtryk for den sammenhængskraft, der opstår 
af sociale relationer i såvel familier, foreninger og mindre grupper 
som bysamfund og nationer. Social kapital ses som en ressource, 
der i praksis kan anvendes til at forbedre sociale forhold.
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I september flyttede DemokraCityTM ind i en 4-værelses 
lejlighed i Langkærparken. Det var et bevidst valg for at være 
tæt på de mennesker, vi samarbejder med. Små og tilfældige 
møder i hverdagen kunne finde sted, og det har styrket 
vores relationer og øget vores lokalkendskab. På kontoret på 
Haurumsvej 23, 2. tv. har vi haft mulighed for at invitere til 
møder efter arbejdstid, og vi har altid haft kaffe på kanden til 
de, der kiggede forbi.

I marts stod vi bag en lokal synligheds-kampagne, hvor vi 
opfordrede forbipasserende til at smile til hinanden. ’Hej Tilst’-
skiltene blev opsat ved alle indfaldsvejene til bydelen. 
Skiltene havde til hensigt at skabe opmærksomhed i bybilledet 

og at få folk til at snakke om projektet, med hinanden.
Vi har også lagt vægt at benytte de mange lokale samlingssteder, 
der findes i Tilst. Ved hvert arrangement, vi har afholdt, har vi 
benyttet et nyt rum i byen; auditoriet på Langkær Gymnasium, 
kantinen på Lokalcenter Havkær, multirummet på Tilst Skole 
m.fl.. Deltagerne til arrangementerne fik således mulighed 
for at se steder, de ikke kommer til daglig, og har lært deres 
lokalområde lidt bedre at kende. 

Selv Aarhus Byråd kan sige det samme, da det i juni 2015 for 
første gang holdt byrådsmøde uden for byrådssalen, i det nyligt 
åbnede Bydelshus på Tilst Skolevej.

Tilstedeværelse
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kortlægning og interviews
Lokalkendskab har været centralt i arbejdet i Tilst, og 
en kæmpe kortlægning ligger til grund herfor. De mere 
organiserede fora i Tilst, såsom Fællesrådet, Tilst Skole, DBU, 
Fritidsklubben, Langkær Gymnasium, Tilst Bibliotek, tst, SSP, 
boligforeninger og grundejerforeninger mm. blev interviewet 
for at få en fornemmelse af, hvordan Tilst hænger sammen 
organisatorisk og samarbejdsmæssigt. Frivillige foreninger 
såsom den Internationale Kvindeforening, Mandeklubben 
Kasketkarl, Vietnamesisk-Buddhistisk Forening og Tilst 
Skytteforening blev interviewet for at få indsigt i fritidslivet i 
Tilst.

Vi har undersøgt bebyggelsesudviklingen op gennem 
historien for at forstå processen fra landsby til den udstrakte 
bydel, vi kender i dag. Vi har kigget på, hvordan veje og stier 
forbinder boligområder, institutioner og grønne områder, 
og hvor beboerne færdes i deres hverdag. Vi har spurgt 
beboere i grundejerforeninger og boligforeninger om deres 
skøn på aldersfordelingen og kulturelle baggrunde i deres 
boligafdelinger for at få en ide om, hvordan boligtyper, 
bebyggelsesmønstre og  beboersammensætningen fordeler sig 
over bydelen. 

et spændende lokalområde
I Tilst ligger ungdomsboliger, ældreboliger, plejeboliger, 
lejligheder og enfamilieshuse. På Bysmedevej ligger 200 
år gamle bindingsværksbygninger, mens Blomstervængets 
udstykninger viser de nyeste tendenser indenfor arkitektur 

Lokalkendskab

og bæredygtighed. Boligforeninger har de sidste 40 år 
opført bebyggelser i så høj kvalitet, at lejlighederne den dag 
i dag opfylder de fleste krav til en god og rummelig bolig. 
Grundejerforeninger udvides fortsat, senest 90 nye parceller 
i Østermarken, alle bebygget i løbet af de seneste 5 år. Nye 
områder udstykkes. Til Salg-skilte bliver hurtigt til Solgt-
skilte, og boligpriserne ligger på samme niveau som andre 
aarhusianske bydele.

Tilst har en mangfoldig beboersammensætning og et meget 
aktivt foreningsliv med fællesskaber og klubber for forskellige 
fritidsinteresser, religioner og kulturer. Udover den gamle 
landsbykirke rummer Tilst også landets største buddhistiske 
tempel og landets første assyriske kirke. Her er et stort udbud 
af skole-, dag- og fritidstilbud, et internationalt gymnasium, 
bibliotek og lokalhistoriske museum. Det store nye fælleshus, 
Bydelshuset, er lige åbnet med bl.a. kreative værksteder og 
metalværksted.

identitet og fælles ønsker

Vi har dog i vores arbejde observeret, hvordan de forskellige 
lokale aktører indbyrdes ikke er så stærkt forbundne, som de 
har potentialet til. Samarbejde på tværs af organisationer og 
fællesskaber bliver ikke prioriteret i hverdagen, hvor alle har 
egne opgaver at løse. Men vi har også oplevet, at aktører og 
beboere i Tilst har især én ting til fælles, nemlig fokus på lokal 
identitet og en tilknytning til det område, de bor og arbejder i. 
Her findes et fælles ønske om at fokusere på, hvad man kan 
opnå - fremfor hvad man bør undgå. 
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DemokraCity Aarhus Tilst har overordnet været opdelt i to 
spor. I første halvdel af projektet, efteråret 2014, var fokus på 
den lokale sammenhængskraft, foreninger og fællesskaber, hvor 
det handlede om at forstå relationerne i lokalområdet og finde 
et fælles fundament for projektet.
Den næste halvdel, foråret 2015, handlede især om at skabe nye 

FÆLLESSKABER

´Bonding´ eller såkaldt afgrænsende social kapital betegner 
sociale bånd mellem personer, der ligner hinanden, f.eks. ved 
at have samme alder, interesser eller etnisk baggrund. Det er 

fællesskaber, der forstærker homogenitet og identitet.

´Bridging´ eller såkaldt brobyggende social kapital går på tværs af 
disse ligheder og er inkluderende og åbne. Det er fællesskaber, som 

favner forskellige sociale lag og fremmer tillid.

Bonding er limen, der binder netværk sammen, mens bridging 
understøtter nye relationer og derfor virker som et smøremiddel 

for samfundet. 

relationer og udvide netværk, hvor beboere, lokale aktører og 
kommunale medarbejdere arbejdede sammen i et samskabende 
workshopforløb. Her var der særligt fokus på de mennesker, 
der bor i Tilst, for at få dem til at sætte ord på, hvad de ønsker 
for deres lokalområde, og hvordan de kan være med til at 
virkeliggøre ønskerne. 
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Dialog og deltagelse

seks idéprojekter sætter gang i dialogen
I slutningen af oktober inviterede vi lokale aktører til en 
workshop på Langkær Gymnasium, hvor vi præsenterede 
dem for vores begyndende forståelse af Tilst. Derudover var 
hensigten med arrangementet at skabe en endnu stærkere 
sammenhængskraft blandt deltagerne og ikke mindst 
igangsætte seks idéprojekter til videre dialog. Der deltog 
i alt 76 personer til workshoppen, hvoraf 24 af dem var 
kandidatstuderende fra Arkitektskolen Aarhus. 

De studerendes rolle var at udarbejde idéprojekterne i 
samskabelse med beboere og lokale aktører. Idéprojekterne 
havde fokus på byens rum og sammenhæng samt lokal identitet 
og fællesskab. Deres formål var især at sætte gang i en lokal 
dialog om potentialerne for byudvikling i Tilst.

300 mennesker mødte op til en udstilling i det nye fælleshus, 
Bydelshuset, i december, til præsentation af projekterne 
og den såkaldte Tilst-model. Som eksempel foreslog et af 
idéprojekterne en revitalisering af tunnelen under Tilst 
Skolevej, hvor skrænterne ned mod tunnelen gøres indbydende 
med bænke og aktiviteter. 

Et andet projekt igangsatte foreningen, Senior Liv, med 
logo, kalender og hjemmeside og det formål at skabe flere 
samarbejder på tværs af foreninger, generationer og kulturelle 
baggrunde.

Alle 300 gæster fik en mulepose med sig hjem med 
DemokraCity Aarhus’ logo udenpå og en opfordring indeni til 
at byde hinanden på kaffe. Udstillingen rykkedes derefter til 
Aarhus Rådhus, hvor muleposer på håndtaget til hvert kontor 
opfordrede kommunale medarbejdere til at komme hinanden 
ved. 

Deltagere til det samskabende forløb
Et inspirationskatalog blev opsamlingen på efterårets arbejde 
og grundlaget for det videre udviklingsforløb i foråret 2015. 
Kataloget blev i januar godkendt af såvel projektets styregruppe 
som af den lokalt nedsatte aktionsgruppe - og dannede herefter 
udgangspunktet for det samskabende workshopforløb.

På dette tidspunkt, halvejs i projektet, havde vi tilmeldinger 
til halvdelen af pladserne i det samskabende forløb, 
alle fra beboere og lokale aktører, som vi kendte fra 
efteråret. For at finde den anden halvdel tog vi telefonisk 
kontakt til 42 formænd for grundejer-, andelsbolig- og 
boligforeningsafdelingsbestyrelser. Vi bankede på bydelens 254 
ungdomsboliger med invitationer. Vi tog til generalforsamlinger 
i bl.a. Fællesrådet og Natteravnene. 

Alle blev inviteret til et informationsmøde på Lokalcenter 
Havkær i begyndelsen af marts, hvor vi kortlagde vores fælles 
netværk i Tilst og satte navne på hvem, der kunne være 
interesserede i at deltage i workshopforløbet.
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I forårets samskabende forløb deltog 30-40 beboere fra
forskellige kvarterer i Tilst, 10-15 lokale aktører, 11 
arkitektstuderende fra Aarhus Arkitektskole, en medarbejder 
fra Aarhus Kommune og DemokraCityTM. Forløbet omfattede 
seks workshops afholdt på Tilst Skole over en periode på 6 
uger.

Formålet med det samskabende forløb var at understøtte det 
gode liv lokalt og gøre Tilst til “Verdens Bedste Bydel” ved 
at skabe en række konkrete projekter – fysiske, sociale og 
kulturelle.

Samskabelse betyder at projekterne blev defineret, udviklet og 
gennemført i et tæt samarbejde mellem beboerne, de
lokale aktører, arkitektstuderende og medarbejdere fra 
Aarhus Kommune. Forløbet blev tilrettelagt og afviklet af 
DemokraCityTM. 

Intentionen var, at det samskabende forløb skulle generere 
erfaringer som grobund for en fortsat god byudvikling i Tilst.

Selve opbygningen af workshopforløbet, var delt op i faser som 
bestod i at identificere, forstå, udvikle og færdiggøre. 
Hjertet er naturligvis udgangspunktet og det afgørende for en 
god bydel. 

Identificere: Er forberedelsesfasen hvor vi prøvede at 
indkredse, udvælge og konkretisere de udfordringer vi syntes 
var mest væsentlige at tage fat på. 

Forstå: I denne fase undersøgte og beskrev vi de udfordringer, 
som vi havde udvalgt i forrige workshop.

Udvikle: Her videreudviklede vi forskellige fantasifulde idéer 
til helt konkrete løsninger

Færdiggøre: Sidste fase var at planlægge og fysisk producere 
dele af de konkrete løsningsforslag.

Med baggrund i efterårets forløb med lokale aktører i bydelen, 
blev der efter de første workshops identificeret tre temaer for 
forårets beboerfokuserede forløb. Disse understøttede den 
overordnede vision om, at Tilst skal være “Verdens bedste 
bydel” med plads til alle:

1. Rum til alle 
2. Kommunikation med alle
3. Fest for alle 

De arkitektstuderende og tovholderne fra DemokraCityTM 
sikrede undervejs, at der var sammenhæng mellem de 
projekter, der udvikledes i de tre temagrupper.

SAMSKABELSE

Samskabelse er en vej til at forandre, udfordre og skabe nye 
indsatser. Snarere end at erstatte den offentlige velfærd handler det 
om at forny den - i en lokal kontekst, med lokale aktører og beboere.

Samskabelse er en dialogbaseret proces, hvor man sammen definerer 
problem og handling og skaber nye kvaliteter gennem kombinationer 
af forskellige ressourcer og kompetencer.
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Rum til alle

eksisterende udfordringer
Allerede i efteråret blev der peget på, at Tilst som selvstændig 
bydel savner et centrum, et udendørs mødested, der kan 
fremme det spontane møde mellem mennesker og skabe 
større tryghed i bydelen. I dag er der en koncentration af fælles 
funktioner midt på Tilst Skolevej med skolen, tst Aktivcenter, 
bageren, Fakta og det nyligt åbnede Bydelshus. Der er dog intet, 
der forbinder disse steder, heller ikke et fodgængerfelt over den 
ellers ganske trafikerede Tilst Skolevej. 

Workshopgruppen, der bestod af repræsentanter for 
Fællesrådet, tst, Al2Bolig, DBU, beboere og arkitektstuderende, 
udpegede tidligt i forløbet muligheder og udfordringer ved en 
eventuel pladsdannelse her midt i bydelen. Mange benytter 
parkeringspladsen ved tst og biblioteket, og lige så mange 
oplever at skulle krydse den tomme plads efter mørkets 
frembrud. På en lige linje mellem tst Aktivcenter og det nye 
Bydelshus ligger et regnvandsbassin som et utilgængeligt, grønt 
hul omkranset af træer og krat. Bevoksningen spærrer for 
udsynet over parkeringspladsen og over Tilst Skolevej.

et nyt samlingssted
Gennem tæt samarbejde med de arkitektstuderende udvikledes 
ideen om en platform, en bro, på tværs af regnsvandsbassinet, 
der både lader bassinet beholde sin funktion som reservoir 
for overskudsvand og tilføjer Tilst en ny funktion, nemlig et 
udendørs samlingssted, midt i bydelen. 

Projektet skal kun akkurat tilføre det, der mangler, for at 
området bliver tilgængeligt og indbyder til brug. En sikker 
overgang for fodgængere over Skolevej og en fysisk forbindelse 
mellem bydelens to indendørs aktivitetscentre, der kan kobles 
med Langkærparkens kommende rambla af mere spontane, 
udendørsaktiviteter. 

Visionen: at bygge bro
Det første skridt for workshopgruppen var at gøre opmærksom 
på den gode idé og dens oprindelse. De malede derfor gule 
pletter i en overgang på tværs af Tilst Skolevej for at fremhæve 
de svære betingelser for fodgængere, der gerne vil krydse 
vejen. Straks så man hvordan de bløde trafikanter benyttede 
overgangen, på trods af dens midlertidige karakter.
For at skabe en fælles opbakning og vilje besluttede 
workshopgruppen at vise alle andre beboere i Tilst deres vision 
i 1:1. De byggede en platform på kanten af regnvandsbassinet, 
hvor man sommeren over kan opleve naturen, ænder der 
lander, piletræer og vilde blomster – og hvor man kan forestille 
sig, hvordan hele området kan åbne sig op, hvis der bygges en 
bro netop her.

Platformen åbnede i forbindelse med Ravnerok, suppleret af en 
stor plakat i kanten af bevoksningen, der fortæller om visionen 
for projektet og dets potentiale.

lokalt fællesskab og bæredygtighed
Det næste skridt er på nuværende tidspunkt et skitseprojekt, 
en god ide, der gerne må diskuteres og uddybes yderligere. 
Visionen er en permanent platform over regnvandsbassinet, der 
kan blive bydelens nye samlingssted. Et mødested for de bløde 
trafikanter; mødregrupper, løbeklubber, skolebørn m.fl. 

Målgrupperne må senere hen udfoldes af nye arbejdsgrupper, 
da det er vigtigt, at mangfoldigheden i lokalsamfundet 
repræsenteres, så projektet kan opnå størst muligt ejerskab og 
levedygtighed. Formår byens nye centrum at tiltrække mange 
forskellige mennesker på én gang, vil stedet få en længere 
levetid og opleve mindre hærværk, alt imens lokalt fællesskab 
og kulturel integration styrkes og udvikles.

Hvad hvis vi 
bygger bro her ?
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Kommunikation med alle

Det gode naboskab
Workshopgruppen, Kommunikation med alle, bestående af 
beboere, repræsentanter fra Langkær Gymnasium, Senior Liv, 
Den Internationale Kvindeforening og studerende fra Aarhus 
Arkitektskole har gennem det samskabende forløb udviklet 
mottoet: “vi maler byen gul”. At male byen gul skal symbolisere 
ønsket om øget tryghed og fællesskab i bydelen. Vi ønskede at 
styrke fællesskabet ved at forbinde Tilst på tværs af boligområder, 
sociale grupperinger, institutioner og foreninger. Vi ville 
kickstarte spontane møder og aktiviteter beboerne imellem for 
et mere samlet Tilst. Derfor opmuntrede vi til godt naboskab og 
spredte blandt andet budskaberne at “vi hilser på hinanden”, “vi 
deler med hinanden” og “vi passer på hinanden” i Tilst.

Tilst er kendetegnet ved en høj grad af mangfoldighed i 
beboersammensætningen og et aktivt foreningsliv. 
For at opnå engagement fra beboere, foreninger og andre aktører 
i Tilst, skal der derfor skabes en ”fælles fornemmelse” som 
fastholder engagementet. Det skal være nemt at være med og at 
idéer udvikles i fællesskab for at visionen kan følges op.

Idéen om mere fællesskab og forandring viste vi ved at udforme 
og afvikle forskellige begivenheder med det klare ønske, at skabe 
kendskab, historier og oplevelser. Tilst skal være “Verdens bedste 
bydel”. 

Alle begivenhederne tog synligt og farverigt udgangspunkt i 
mottoet: “vi maler byen gul”. 

Vi fandt også ud af, at de mange gode lokale kræfter, ikke er så 
stærkt indbyrdes forbundne. Vi ville derfor samle og forbinde 
beboere og aktører ved at udvikle en såkaldt Ressourcebank.

ressourcebanken
Formålet med Ressourcebanken er at opbygge sociale relationer. 
Vi skal fejre og forstærke de relationer vi har – og være med til 
at generere nye. Ressourcebanken kan skabe møder og netværk 
mellem mennesker og samle interesser blandt beboerne i Tilst. 
Det at bidrage er mindst ligeså berigende, som det at modtage. 

Du kan bruge Ressourcebanken til alt fra at finde en tennisven, 
etablere en ny bogklub, få hjælp til hundeluftning eller 
computeren – hjælpe med bydelsfesten: f.eks. uddele invitationer 
og give en hjælpende hånd før, under og efter Ravnerok.

Ressourcebanken er kommet for at blive - men den kræver 
benzin, så motoren ikke går ud. Der er ingen tvivl om, at der 
er strøm på batteriet, og der skal derfor ikke meget til, før den 
bliver selvforsynende og dermed selvkørende. Derfor skal lokal 
starthjælp i form af opbakning og koordinering til, for at bevare 
energien. 

At male byen gul skal symbolisere ønsket 
om øget tryghed og fællesskab i bydelen.
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Fest for alle

Alt i alt deltog 2000 beboere fra Tilst i dette 
års Ravnerok, som optrædende kunstnere, 

frivillige eller festgæster. Det var 1700 
mennesker mere end sidste år.

Ønsket om en sommerfest for alle
Ravnerok i Tilst udspringer af den såkaldte Mosefest, en årlig 
byfest afholdt i Langkær Mose for 10-20 år siden. Nogle år efter 
Mosefesten stoppede, gik Natteravnene den lokale efterspørgsel 
i møde og afholdt Ravnerok, denne gang på græsarealer ved tst 
Aktivcenter. 
Ravnerok har nu været afholdt 8 år i træk, og selvom det har 
været en lille byfest med fokus på aktiviteter for børn, har den 
alle årene haft flere lokale samarbejdspartnere og modtaget 
meget positiv omtale.

I efteråret var der således mange, der nævnte arrangementet 
som en mulighed for at udvikle en egentlig byfest i Tilst. 
DemokraCity Aarhus indgik derfor i et samarbejde med 
Natteravnene om at styrke Ravnerok og derigennem det lokale 
fællesskab og samarbejde på tværs.

Workshopgruppen bestod af repræsentanter fra Natteravnene, 
Tilst Bibliotek, Tilst Fritidsklub, beboere og arkitektstuderende. 
Flere havde været involveret i afholdelsen af Ravnerok tidligere, 
andre var nysgerrige og ivrige efter at være med. Alle var enige 
i, at byfesten skulle være interessant for alle aldre. 

at skabe et sted
Sammen med de arkitektstuderende blev en ny plan for 
Ravnerok udviklet. Byfestens placering blev flyttet ud på 

parkeringspladsen foran Tilst Bibliotek og Egnsmuseet og 
indtog både asfalt og Tilst Skoles indhegnede græsarealer ud 
mod Tilst Skolevej. 

Byfesten fik på denne måde langt større synlighed, samtidigt 
med at forbipasserende kunne følge med i forberedelserne. 
Placeringen var også med til at fremhæve potentialet i – som en 
anden workshopgruppe arbejdede med – at skabe et udendørs 
samlingssted, et bycentrum, her midt i bydelen.

Planen for et nyt Ravnerok indeholdt også et tema for 
udsmykning; skovstemning. Temaet havde til hensigt at skabe 
spændende og indbydende rammer for aktiviteterne til byfesten 
og indebar såvel udsmykning af alle træerne på pladsen som en 
stor skovsø af blåt gulvtæppe. 

Festpladsen fik hermed en identitet, der kun oplevedes endnu 
stærkere i sammenhæng med madbodernes alsidige tilbud, 
fra samosa og vietnamesiske forårsruller til kartoffelmadder 
og franske hotdogs, som gerne måtte repræsentere den store 
kulturelle mangfoldighed i Tilst. Gyngerne, som i begyndelsen 
blot var workshopgruppens markering af, at byfesten havde 
fået en ny placering, viste sig at være en kæmpe attraktion i 
frikvarterer og efter skole, hvor skolebørn fra Tilst Skole sled 
græsset væk under gyngerne på få dage. De indtog intuitivt 
dette tidligere døde område ved hegnet og tilbød derefter ofte 
deres hjælp ved andre forberedelser. Især da workshopgruppen 



25

Opsamlingskatalog 2015

byggede bænke i skrænterne ned mod tunnelen for at skabe en 
anderledes og mere tryg oplevelse her, hjalp mange børn til og 
fik dermed et nyt syn på stedet.

aktiviteter og indhold
DemokraCity Aarhus fik sideløbende muligheden for at 
udvikle tværsugen på Tilst Skole (se side 32 ´Tværsuge på Tilst 
Skole´) under temaet Vores Bydel. Eleverne arbejdede med 
emner som byrum, demokrati og fællesskab, og nogle fik i den 
forbindelse til opgave at lave bidrag til Ravnerok. Det blev til alt 
fra maskeparade, cirkus og danseopvisning til sæbekasseløb og 
flash mob. På denne måde fik eleverne – og deres forældre og 
bedsteforældre – noget at samles om og glæde sig til.
I et samarbejde med Aarhus Tech opførte DemokraCity Aarhus 
fire små huse på området. Husene skulle både bidrage til at 
skabe et sted – og indeholde forskellige aktiviteter under og 
efter Ravnerok. I det ene hus solgte elever fra Tilst Skole planter, 
de havde sået under tværsugen. I det andet hus åbnede

Tilst Bibliotek et udendørs bibliotek med højtlæsninger og 
byg-et-bogtårn. I det tredje hus stod de arkitektstuderende 
fra workshopgruppen for “Tilst Speed Design”, hvor gæsterne 
kunne samle deres egen skammel til at sidde på under byfesten. 
Ressourcebanken tog i det fjerde hus imod tilmeldinger fra 
interesserede, kommende frivillige. 

Programmet for aktiviteterne var nøje tilrettelagt, så gæsterne 
blev ledt rundt på hele pladsen i løbet af dagen, og der ikke 
opstod flaskehalse, når de bevægede sig fra én aktivitet til 
en anden. Antallet af scener var udvidet fra én til to for at 
give et mere bedre flow mellem forskelligartede aktiviteter, 
der dermed kunne foregå på henholdsvis Musikscenen og 
Gymnastikscenen. 

Alt i alt deltog 2000 beboere fra Tilst i dette års Ravnerok, som 
optrædende kunstnere, frivillige eller festgæster.  Det var 1700 
mennesker mere end sidste år.
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planlægning
At fordele forberedelserne i forskellige arbejdsgrupper med tovholdere ansvarlig for plads, 

stemning, udsmykning, madboder, telte, musik, strøm osv.

indretning
Placer ikke telte, så de kan skærme for områder, som skal være aktive.

program
Veksl mellem opvisninger på gymnastikscenen og musikscenen, da der kan opstå 

forsinkelser eller nogen ikke dukker op. Så kan ventetid bedre integreres i programmet 
uden de store gener for publikum og andre optrædende. 

nye venskaber
Det er hyggeligt at være sammen om at bidrage til en fælles begivenhed og nemmere 

at tale med nye mennesker, når man samles om en særlig aktivitet.

tema
Bidrager til at skabe sammenhæng på pladsen, f.eks. ved de gul- og sortstribede træer til Ravnerok i år.

Skab et møde: mulighed for at spise sammen på Ravnerok og lave pynt, skilte, sætte telte op i fællesskab. 

Sæt et mærke: minder fra dagen, vær frivillig på Ravnerok, aktiviteter 

som saml-selv-din-stol eller udsmyk-et-hegn.

Frivillige og fællesskab
Jo flere der involveres i byfesten, jo flere vil møde hinanden og involvere sig i bydelen. 

Og jo mere man kender hinanden på kryds og tværs jo bedre sammenhold, glæde og tryghed i Tilst. 

Jo flere man er til at udsmykke eller sætte telte op, jo hurtigere går det.

Udsmykning
Større effekt opnås ved at koncentrere meget pynt få steder, 

fremfor at have lidt pynt mange steder.  

Fest for alle - Anbefalinger
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madboder
Boderne genererer et overskud for salg af varer, derfor vil det være rimeligt, at der for fremtiden betales af 

professionelle for, at en bod til stilles til rådighed. Husk at nedskrive de aftaler, der indgås med aktører, 
så der ikke opstår misforståelser.

samarbejdspartnere
Udover de tidligere nævnte, indgik vi også i samarbejder med tst (lån af borde og stole), 

Langkær Gymnasium (arbejdskraft i form af IB-studerende), Blå Boks (musik), True Spejderne 
(forhindringsbane og bål), Tilst Fritidsklub (værkstedsfaciliteter),  

samt Anelyst Auto (slush ice og popcorn-maskine). 

strøm
Det er nødvendigt at få trukket strøm til pladsen (til musikanlæg og diverse boder) 

Find ud af i god tid hvor meget og hvilken slags strøm der skal bruges, så det kan etableres. 
En hotline til elektrikeren på dagen, er smart, hvis der skulle opstå problemer.

Førstehjælp
Vær i god tid til at rekvirere samaritter og pulverslukkere, da det ellers kan blive en dyr affære.

tilladelser
Husk tilladelse fra brandvæsenet, hvis der bruges røgmaskine. Politiet skal også underrettes om tid, sted og 
antal publikum. Ved evt. afspærring af veje skal ansøgning sendes til politiet. Civilforsvaret skal omdirigere 

trafikken hvis nødvendigt. Spørg i god tid, for at sikre, at de har mandskab til rådighed.

sponsorater
Jo før der søges, jo bedre sponsorat eller bedre tilbud kan fås i stand. 

skiltning
Til vejvisning, indhold i boder og navne på områder. Hvis man laver en fælles rettesnor for 

udformningen af skiltene, kan de understøtte sammenhængen i området. 
Informér om, hvad der sker og hvornår. 
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Tværsuge på Tilst Skole

I det samskabende forløb i Tilst med fokus på at gøre 
Tilst til “Verdens Bedste Bydel”,  indgik Tilst Skole som 
samarbejdspartner. Tilst Skole valgte nemlig at temaet for 
skolens tværsuge skulle være “Vores Bydel”. 

Denne tværfaglige emneuge blev planlagt og arrangeret af 
DemokraCityTM i samarbejde med skolen. Alle elever kunne 
således i ugens løb arbejde med byens rum og fællesskaber på 
forskellig måde. 

Tværsugens undervisere var et mix af lærere og pædagoger fra 
Tilst Skole samt instruktører og undervisere fra DBU, Langkær 
Gymnasium, Rapakademiet, billedkunstnere, Dansehallerne, 
Dansk Arkitektur Center, Smagen af Aarhus, Cirkus Tværs m.fl.

Mange af værkstederne i uge 21 arbejdede med at lave bidrag 
som skulle indgå i bydelsfesten Ravnerok for hele Tilst lørdag 
den 30. maj 2015. Der var i alt 22 forskellige værksteder:

Deleby   Arkitketureksperimentariet  

Grøn By           Bæredygtige Byer   

Jagten på fællesskabet          Arkitektur og byrum

Minihaver i Tilst           En film om Tilst  

Medieværkstedet           Leg med bold

Mini træner            Toptunede Sæbekassebiler  

Dansespirer          Dansebander

Parkour       Masker og ritualer 

Kundskabens Brønd   Tilsts Superhelte og Heltinder

Cirkus        Musikværksted

Rapværksted     Flash Mob 



33

Opsamlingskatalog 2015



BEGEJSTRING

Drivkraften i DemokraCity Aarhus' arbejde er begejstringen 
over at kunne være med. Selv små idéer kan udvikles 

til store visioner ved fælles hjælp. 

Vi vil gerne sige tak til alle interesserede, engagerede, glade, 
initiativrige, inspirerende, begejstrede, entusiatiske deltagere; 

I fællesskab kan vi gøre Tilst til Verdens Bedste Bydel.
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Tak til

Lokale aktører
Christian Diener, Natteravnene - Solveig Rydahl, Natteravnene - Bent Danielsen, Al2Bolig

Jan Andersen, Al2Bolig - Charlotte Klokker, Al2Bolig - Michael Jensen, tst - Skott Hansen, tst
Pernille Hald, Fritidsklubben - Salim El-dauod, Fritidsklubben - Maja Munk, Fritidsklubben

Danny Thomas Goodwin, Langkær Gymnasium - Arne Christian Rasmussen, Langkær Gymnasium
Thanh Thuy Ngyjen, Tilst Bibliotek - Connie Ane Dreier, Tilst Bibliotek - Christian Kjær, DBU

Iben Baadsgaard, Bydelshuset - Jørgen Agger, Tilst Skole - Peter Dehli, Tilst Skole
Frank Wacherhausen, tst Løbeklub - Tino Dainese, tst Løbeklub

Peter Grosen Andersen, Tilst-Kasted Lokalhistorisk Forening - Jytte Pedersen, tst Senioridræt
Ib Skade, Tilst-Kasted Lokalhistorisk Forening

Stefan og Henning Simonsen, Simonsen Tømrer & Snedkerfirma A/S
Kasper Schmidt Jessen, praktikant - Hans Thomassen, Mandeklubben Kasket Karl

Said Kako, Den Assyriske Menighed - Hanne Pedersen, Mormor-Mad
Phuong Thanh Cao, Vietnamesisk-Buddhistisk Forening

Jørgen Ditlev Jensen, Tilst Skytteforening - International Kvindeforening Tilst (IKFT)
Blå Boks - Jann Lund, Anelyst Auto - True Spejderne

Aktionsgruppen
Knud Erik Byrialsen, Fællesrådet - Ulrik Jørgensen, Tilst Fritidsklub - Allan Werge, Al2Bolig

Yago Bundgaard, Langkær Gymnasium - Birgit Smedegaard, Tilst Skole
Jakob Klode Damgård, SSP - Randi Smitsdorf, Al2Bolig Afd. 111 

Susanne Gilling, Lokalbibliotekterne Aarhus N - Ove Lyhne, DBU Jylland
 Hans Peter Holmgaard, tst - Morten Berg, Tilst Dagtilbud - Bjørn Rasmussen, Senior Liv

Leif Christiansen, Center For Socialt Ansvar - Solveig Ryhdahl, Natteravnene
Danny Thomas Goodwin, Langkær Gymnasium - Kristen Kirk Nygaard, Beboer repræsentant

Beboere
Birthe Schmidt, John Lønskov, Søren og Inga Hygum, Kristen Kirk Nygaard, Sidsel Skjæg Petersen, 

Jens Jørgen Høgsberg, Tage Sørensen, Marlene Bendix Halkjær, Bente Kejser, Mona Taha,
Lasse Melgaard Rasmussen, Frederik Dahl Madsen, Michelle Lee, Gitte Gylling Olesen,

Susan Leth Jørgensen, Sengül Cayir, Hawah Hirsi Hussein, Betina Vester, Allan Petersen,
Heidi Thomsen, Ester Engberg, Kirsten Vestergaard Lauridsen, Conni Høgh,

Jonas Jørgensen, Susanne Dalsgaard, Birte Geidekjer, Jørgen Lystbæk, Svend Kronborg,
Marianne og Søren Viktor Horsted Bendtsen, Birgit Lenler, Preben Bøgh Andersen, 

Rita Gabel, Ellen Dyremose, Ebba Sørensen + mange flere ... 
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