Bestyrelsesmøde i Lystrup, Elsted, Elev Lokalhistoriske Forening
Tirsdag den 12. juni kl. 16.30 i Lystrup Kirke
Tilstede: Sven Aage Christensen, Tage Petersen, Birgit Krarup, Lars Konradsen, Arild Larsen,
Marianne Vasard Nielsen, Peer Kjær Andersen og Hans Boas (referent)
Dagsorden:
1. Status på medlemmer
Vi bør skrive direkte i mailen til medlemmerne, når vi henvender os til dem, eller – hvis det
skal være en vedhæftet fil – som PDF-dokument. Foreningen skal have et arrangement
sidst på sommeren inden arkivernes dag, som finder sted i Elev den 10. november.
Vi vælger at sende en høflig forespørgsel til folk, som ikke har betalt – vi vil ikke kalde det
en rykker. Lars Konradsen fortæller, at der er 18 som ikke har betalt.
Der er for nuværende ca. 100 betalende medlemmer.
2. Kommende arrangementer
Terma er blevet kontaktet – de er interesserede i et arrangement i det senere efterår eller
først på vinteren. Vi vil gerne have et foredrag om Terma i januar 2019. Sven Aage følger
op på det.
Marianne og Peer har oplevet lederen af besættelsesmuseet, som lige for tiden er pakket
ned, mens der bliver renoveret. Han fortalte om besættelsestiden – og det var han rigtig
god til. Historieforskningen har ændret sig og derfor bliver det nye museum, som åbner i
2020, indrettet efter det nye syn på besættelsestiden, som er gældende i dag.
Marianne forhører sig om det er muligt at have et foredrag i september 2018 om
besættelsestiden.
Arild Larsen har skrevet en bog om sin fars og sin fars halvbrors indsats som
modstandsmænd. Vi vil gerne have Arild som foredragsholder i foråret 2019.
Vi vil fortsat gerne holde ideen om et foredrag med Johan Bender varm som et alternativ til
lederen af Besættelsesmuseet. Han må gerne selv bestemme emnet – f.eks. Aarhus Havn
eller dronningens gobeliner.
Lørdag den 10. november er der Arkivernes dag på Elev Skole om Elev skole.
Marianne kontakter Lennie for at følge op på, om skolen (gymnastiksalen) er blevet
booket.
3. Eventuelt
Næste møde bliver tirsdag den 28. august kl. 16.30 i Lystrup Kirke.
Ekstra stof – Marianne fortæller:
(Victor) Hoffmans eventyr: Hoffman var meddeler hos Stiftstidende. Murer Andersens udgydelser:
meddeler på Demokraten. Den bygning, hvor biblioteket ligger, har 50 års jubilæum i år. Det er der
nogle beboere, der vil markere. Derfor søger de materiale (billeder og avisudklip) fra den del af
historien. Biblioteket flyttede ind (tidligere Elsted skole) i 1974 – jf. opslag på Facebook.

