Sønderskovhus i mere end 30 år:

Før det sidste sogneråd den 1. april 1970 ”overlod nøglerne til Elsted” til
Århus kommune, havde de sat en grund af til et lokalcenter med 24 plejeboliger, så Lystrupborgere kunne blive gamle her i byen. Før 1970 var
sundhedsopgaven blevet løst af lægerne og først hjemmesygeplejerske
Frk. Krebs og siden af Karna Staal.

Hvilehjemmet på Bygaden var privat, og det var for dem, der var
lidt bedre stillet. I det gamle landsbysamfund gik nogle på aftægt
og var afhængig af nye gårdfolk, og før 1900 har mange måttet
spise ”nådsens brød” på fattighjem eller hos slægtninge.

Det første spadestik til Lystrup Plejecenter blev taget den 6. november 1981 . Traktoren og skurvognene står på parkeringspladsen, bagerst er gravhøjen, hvor Lystrup kirke senere blev bygget,
og Sønderskovhus voksede op til højre. Det var lokale kræfter,
der byggede huset. Arkitekt Svend Aage Kirkegård stod for planerne, og murermester Finn Revsbech stod for murerentreprisen.
Den 30. januar 1983 var der åbent hus for alle, der havde lyst til
at danne sig et indtryk af de nye lokaler. Ifølge Aarhus Stiftstidende benyttede mere end 2000 borgere sig af denne mulighed.

”Lystrup plejehjem får gudstjenesten ind i stuen” var overskriften i Socialuren i januar 1983. Da Sønderskovhus åbnede,
var der etableret direkte radioforbindelse og teleslyngeanlæg fra
Elsted Kirke til plejehjemmet, så beboere, der havde svært ved at
komme til Elsted kirke, kunne overvære gudstjenesten i deres egne stuer. Præsterne ved Elev og Elsted kirker besøgte også Sønderskovhus, hvor de
bl.a. holdt gudstjeneste i dagligstuen i centeret hver måned.

Den 1. februar 1983 var Sønderskovhus så klar til at blive beboet. Der var 24 plejehjemsboliger i pleje- og omsorgscentret og
24 beskyttede 2-rums boliger på 70 kvadratmeter. De var placeret som terrasserende rækkehuse, forbundet med hinanden og
plejecentret via en overdækket gang. Desuden var der lagt vægt
på, at hver enkelt bolig fik størst mulig andel af områdets natur.
Ved indvielsen talte socialrådmand Jens Arbjerg Pedersen.

Før lokalcenter Sønderskovhus blev bygget, havde Elsted en omsorgsklub, der holdt til i Elsted-Lystrup Beboerhus. Fra 1966 til 1996 kunne pensionister hver tirsdag blive hentet og bragt i bus fra deres bopæl til hyggeligt samvær og underholdning. Århus kommune støttede de sidste år denne buskørsel.
Brugerne af Sønderskovhus ønskede sig en bus, som kunne bruges lokalt. I 1995 startede en gruppe af pensionister, erhvervsfolk og andre interesserede så en indsamling til en bus. Der var bankospil og lotterier, og i
løbet af de næste år gjorde blandt andet Svend Christoffersen, Poul Nedbo, Gunnar Overvad, Ib Ulstrup,
Jens Christian Jensen, Eigil Sørensen og Jørgen Bugge et kæmpearbejde for at få startkapital til en handicapbus til Sønderskovhus. Det lykkedes, og den 12. august 1998 kunne man tage bussen i brug.

Aage Bruun Jespersen har lavet Vandkunsten ved indgangen. Andre lokale
værker af ham er
Elsted skoles relief
Orfeus og Elstedpigen ved Elsted sognegård.

Husets eget blad er
udkommet i alle årene

Sønderskovhus er et aktivt center med vokseværk. Centret er flere gange blevet moderniseret, og
det råder nu over 36 ældreboliger og 26 plejeboliger. Centerbygningen, der blev indviet i 1991, indeholder sundhedsklinik, aktivitetsrum, træningsrum og café. Her sørger de frivillige for masser af aktiviteter. Hvert år er cafeen fx ramme for en udstilling af fotoklubbernes flotte billeder.
Sidste udbygning var i 2015, hvor man bl.a. fik to markante vinduespartier og i plejesektoren fik
man installeret Døgnrytmelys. Det blev markeret officielt den 30. oktober, hvor brugere sammen
med rådmand Jette Skive klippede snoren over ved indvielsen af Skovhuset.

Fra starten var der mange aktiviteter for såvel beboere som brugere. Sønderskovhus fungerer også som dagcenter for pensionister fra Lystrup, Elsted og Elev. I pjecen for dagtilbuddet 1987
kan man se, at der er lædergruppen, vævegruppen, studiekredse
om litteratur, slotte og herregårde, sang og musik, knipling og andre håndarbejder for såvel mænd som kvinder, flere gymnastikhold og meget mere. Der var også en havegruppe, der hver tirsdag formiddag i sommerhalvåret dyrkede en fælleshave med
grøntsager og blomster. Nogle af grøntsagerne f.eks. porrer blev
solgt på årets julemarked i november.

Brugerrådet ved Sønderskovhus samarbejder direkte med lokalcentret og kommunens serviceafdelingen. Brugerrådet medvirker
til at gennemføre kommunens ældrepolitik, og det repræsenterer
alle ældre og førtidspensionister i lokalområdet. På billedet ses til
højre fire medlemmer fra brugerrådet i 1995: Grethe Raunsbæk,
Lis Lautsen, Ole Møller og Jens Venø.
Der er også et Beboer- og pårørenderåd ved Sønderskovhus.
Der kan læses mere om rådene på centrets hjemmeside.

Cafeen på Sønderskovhus har gennem årene udviklet sig fra at være en cafe for efterlønsmodtagere,
pensionister og medarbejdere på Sønderskovhus til også at være fx frosne Take Away menuer for hele familien. Cafeen er Øko-certificeret og fejrede dette i oktober 2015 med bl.a. gule ærter med hjemmesyltede rødbeder, tapas, boller og hjemmelavet marmelade.
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