
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling 

Kommune og demokrati - nu: 

Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd blev stiftet på et møde den 15. juni 1994. Fællesrådet er bl.a. lokalområdets talerør 
overfor Århus kommune. Som medlem kan optages foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd m. v. i 
lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev.  

Fællesrådets formål er formuleret på følgende måde i vedtægterne:  

·  Fællesrådet skal være et inspirerende og kreativt forum, der skal fastholde, fremme og 
koordinere lokalområdets interesser.  

·  Fællesrådet kan koordinere medlemmernes gennemførelse af aktiviteter, og kan bistå med 
problemløsninger samt forhandle med offentlige myndigheder.  

·  Fællesrådet respekterer ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret.  

·  Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter.  

Elsted Landsbylaug: Den 3. maj 1999 blev der i Elsted Kirkes Sognegård afholdt 
stiftende generalforsamling for Elsted Landsbylaug. Der var stor opbakning fra 
Elsteds beboere, og ca. 50 beboere meldte sig ind med det samme. 

Elsted Landsbylaugs formål er “at varetage Elsted beboeres fælles interesser med 
hensyn til veje og trafikforhold, grønne områder, bevaring og udbygning af lands-
byens miljø.”  
Landsbylauget sørger bl. a også for den årlige Skt. Hans fest. Billedet nedenfor er fra 
Skt. Hans 2011. 

Beboersamvirket i Lystrup-Elsted var et fællesudvalg af lokale grundejer-
foreninger og beboerforeninger. Det blev dannet i 1978 og nedlagt i 2005. 
Formålet var, som et ikke partipolitisk organ, at handle for områdets bedste. 
I perioden hvor Samvirket virkede, krævede mange sager fælles fodslag 
overfor kommune og amt. Således var det Samvirkets fortjeneste, at der ikke 
i dag er en losseplads i Vejlby enge. Samvirket arbejdede også for bedre 
trafikforhold og busforbindelser til området.  

Elsted Landsbylaugs bestyrelse: 

Formand: Sven Aage Christensen 

Kasserer: Birgit Krarup 

Medlem: Sonni Larsen 

Medlem: Toni Andersen 

Medlem: Jørgen Andersen 

Elsted Menighedsråd 2013: Kjeld Juul Christiansen, Søren Kæmpe, Reiner Jensen, 
Marianne Bonde, Birgit Krarup, Marianne Jensen, Annelise Søndengaard, Jytte 
Welling, Villy Ovesen, Gerda Damsgaard Madsen, Ulla Green, Ole Moth, Søren Bry. 

Elsted kommune blev ved kommunalreformen i 1970 en del af Århus kommune. Det 
betød, at politiske beslutninger fremover blev taget på Århus Rådhus. Dermed opstod  
et behov for lokale råd, der kunne samle beboernes holdninger og kommunikere med 
politikere og embedsmænd i storkommunen. 

Samvirkets formænd: 
 
1979 Kurt Wissendorf Møller 
1979 Regnar Kristensen 
1994 Margit Vinskov Rasmussen 
1996 Kurt Pinderup 
1998 Steffen Sønderskov 

Finn Mogensen og Margith Vinskov         Ango Winther og Margith Vinskov indvier linie 9, der kørte gennem Elsted 

Fællesrådet udnævner ca. hvert andet år årets borger. I 2008 blev det Børge Mikkelsen. Der udnævnes også årets 
lokalitet. I 2009 var det Egå Engsø, hvor formand Hans Schiøtt modtager fiskehejren, der sidder oven på fugletårnet, 
af rådmand Peter Thyssen. Nedenfor ses flere eksempler på årets lokalitet. 

Lystrup, Elsted, Elev Fællesråds Formænd: 

Christian Mathiesen                Annelise Søndengaard           Poul Erik Beck Pedersen                  Hans Schiøtt 
     1994-2000                                   2000-2005                               2005-2006                                     2006-      

Sognedeling: I forbindelse med opførelsen af Lystrup kirke besluttede 
menighedsrådet at lave en sognedeling. I august 1989 kunne man i sognebladet 
læse, at man på baggrund af den forventede befolkningsudvikling delte sognet efter 
en linie, der følger Indelukket, går tværs gennem Elstedhøj, oven over Lystrup skole, 
ned ad Lystrupvej, hen ad Bystævnet, op ad Lille Elstedvej og ud ad Elstedvej. 
Efterfølgende besluttede det nye menighedsråd i Lystrup og menighedsrådet i Elev, at 
Elev og Lystrup fremover skulle indgå i et fælles pastorat. 
Elsted sogn er derfor nu et selvstændigt pastorat med egen præst og præstegård og 
eget kirkekontor og kirkeblad. 


