
                         Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske forening

                                                          Elsted d. 24. oktober 2019

Referat af bestyrelsesmødet d. 24. oktober kl. 16.30 i Lystrup Kirkes mødelokale

Deltagere: Sven Aage Christensen, Tage Petersen, Lars Konradsen, Birgit Krarup, Marianne Vasard 
Nielsen, Peer Kjær Andersen og Hans Boas (referent). Arild Larsen deltog fra punkt 3 d)  

1. Formanden: Seneste arrangement, samt debat om evt. ændring af foreningens vedtægter 
på næste generalforsamling, vedrørende gratis ledsager til arrangementer.
Den 2. oktober var der et arrangement med Anna Mette Bladt, der fortalte om tre af de 
store dronninger i Danmarkshistorien. Det var en rigtig god aften. 
Vi har en passus i foreningens vedtægt om, at et medlem kan få en ledsager med ind gratis. 
Denne ordning fastholdes. 

2. Kassereren: Status på økonomi, samt medlemmer.
Honorar til Anna Mette Bladt var på 2000 kr. 
Der er kommet et nyt medlem siden sidst. 
Kassebeholdningen er 14.861 kr. Der er en kontantbeholdning 1225 kr. 
Der skal betales 5500 kr. til arkivet for 110 eksemplarer af den nye årbog 2019. 

3. Kommende arrangementer:     
a) Udgivelse af Årbog 2019 
Mandag d. 4. november kl. 16.00 udgiver Lokalarkivet årbog 2019, som vore medlemmer 
kan afhente. Arkivet står som vanligt for et lille traktement på biblioteket i forbindelse med 
arrangementet. 

b) Lørdag den 9. november afholdes Arkivernes dag i Beboerhuset
Marianne Vasard fortalte om sine forhandlinger med husrådet for Beboerhuset mhp. 
arrangementet ”Arkivernes dag” lørdag den 9. november 2019 kl. 14.00-17.00. Husrådet vil 
gerne vise rundt på dagen. 
Arne Pedersen, som var ansat ved Aarhus kommune som arkitekt i sin tid, fortæller om 
1979-80, hvor huset blev etableret. Dette vil han fortælle om på dagen.  
Hanne Gustavsen fortæller om International Børnehjælp. 
Gerda Damsgaard fortæller om konfirmandundervisningen, som fandt sted på den gamle 
skole, da der ikke var plads til alle konfirmanderne i præstegårdens undervisningslokale. 
Det var først i 1984, Elsted sognegård blev indviet. 
Palle Rasmussen vil gerne fortælle om Lystrup Revyen. 
Lene Højen fortæller om FDF’erne, der havde lokale i underetagen de første år. 
John Overgaard vil fortælle om Lystrup Musikforening og studiet i Beboerhuset, hvor ti 
forskellige bands øver og indspiller.



Lokalhistorisk arkiv er også gået i gang med at lave en eller flere plakater med 
Beboerhusets historie. Der skal indkøbes sodavand og kaffe og småkager. Det sørger Sven 
Aage for. Vi har fået lov til at låne (ikke leje) lokalerne L1 og L2. 
Der bliver en udstilling fra Lokalhistorisk arkiv på nyindkøbte udstillingsvægge og på nogle 
af de gamle fra bibliotekets kælder. 
Foreningen og samling får hver sin sponsorplade ved indgangen til en samlet pris af 1500 
kr. årligt. 

c) Arrangementer i forår 2020  
To medlemsmøder i Elev og Lystrup/Elsted om årbog 2019, samt foredragsforslag om 
motorvejsudgravningerne, og ”Da Elsted blev til Lystrup”. 
Vi forventer at have to medlemsmøder om Årbog 2019. 
Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.30 i Lystrup Kirke – Marianne og Peer fortæller. 
Der bliver også et arrangement om Årbog 2019 i Elev. 
Der arbejdes med en idé med temaet ”Da Elsted blev til Lystrup” i april. Dette møde vil 
Marianne Vasard gerne stå for, da hun allerede har holdt foredraget i Slægtshistorisk 
Forening tidligere. Birgit har forhåndsreserveret Elsted sognegård til onsdag den 22/4 og 
torsdag den 23/4. 
Henrik Skousen, der er arkæolog, har stået for udgravningerne ved Egå Engsø, inden 
motorvejen blev anlagt. Han har også skrevet en bog om sine undersøgelser. Vi satser på et 
arrangement med Henrik Skovsen i efteråret 2020. Henrik Skousens mailadresse er:  
hhs@moesgaarsmuseum.dk og hans telefonnummer er 29 45 27 10.

d) I 2020 er det 100 år siden genforeningen med Sønderjylland. Der står en mindesten på 
Bygaden, og Marianne Vasard foreslår et arrangement i den anledning.
Flemming Larsen, formand for Fællesrådet er i gang med at arrangere en genforeningsdag 
søndag den 14. juni om eftermiddagen. Lystrup Kirke medvirker med pige- og 
ungdomskoret. Lokalhistorisk arkiv og forening vil gerne koble sig på dette. Hans har 
kontaktet Flemming Larsen, som bakker op om, at arkivet bidrager til festen 
Sønderskovhus har et arrangement torsdag den 9. januar med Børge Schmidt. 
Højskoleforeningen 8520 har et foredrag om genforeningen med historiker Jens Damm den 
18. februar 2020. 
Lystrup Kirke holder eftermiddagsmøde med Anna Elisabeth Jessen, der har skrevet den 
sønderjyske slægtsroman ”Om hundrede år” torsdag den 5. marts 2020 kl. 14.00. 

e) Generalforsamlingen skal holdes i marts måned – helst en onsdag eller torsdag. 
Marianne træffer aftale med Ragnhild Vanderskrog fra Lystrup Bibliotek. 

4. Persondataforordningen: Hvordan orienterer vi vore medlemmer, er hjemmesiden 
tilstrækkelig, eller skal hvert medlem orienteres direkte?
Når vi sender breve ud, skal vi gøre opmærksom på, at vi overholder 
Persondataforordningen. Vi gør EU’s persondataforordning tilgængelig på hjemmesiden og 
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henviser til dette i skrivelsen. Se i øvrigt referat af bestyrelsesmødet den 7. maj 2019, hvor 
Arild har formuleret en tekst, der gør det klart, at vi følger de gældende regler. 
 

5. Eventuelt: Hans har haft besøg af Lene Venning, barnebarn af lærer Venning fra Elev skole. 
Der er scannet en del billeder ind fra flere fotoalbum, som hans vil sende til arkivet. 
Desuden har Hans fået en dagbog skrevet af lærer Vennings hustru. 

6. Næste møde: Tirsdag den 21. januar kl. 16.30 i Lystrup Kirke. 


