Elsted Beboerhus før og nu
Beboerhus—brugere

Igennem hele Elsted Lystrup beboerhus' levetid har det været
en kunst at gøre områdets beboere opmærksomme på, at huset var der og kunne bruges af ALLE.

Vi har desværre ikke billeder af alle disse begivenheder, men
har du noget i gemmerne, modtager arkivet gerne både billeder, beskrivelser og erindringer fra brugen af huset .

Således har man arrangeret julemarkeder, sommerfester og
loppemarkeder.

Herunder et udpluk fra husets liv fra 1980 til 2019

Faste Brugere 2019
Ældresagen - Yoga og Linedance
Daginstitutioner
LIF
Babygymnastik
Fysioterapi
Logen Zenith
Frimærkeklubben
Rask Køreskole i Lystrup
Lystrup Senior Billard Club
Porcelænsmaling
Kunst
Whist
Glasatelier
Håndarbejdscafé
Stenhugning
Stenslibning
Musik i MØL og MUST
Den 25. oktober 2008 arrangerede Støtteforeningen ved Elsted Lystrup Beboerhus
sammen med husrådet "BEBOERHUSET LIVE".
I hele huset var der arrangementer. Der var bl.a. børnebanko og børneloppemarked,
og her har Lystrup-Elsted-Elevs lokalhistoriske Samlings hjælpsomme fotograf Preben
Bager foreviget stemningen i husets lokaler.
Herunder Lystrup Senior Kegle billard, der i dag (2019) spiller hver formiddag i deres
eget lokale.

International Børnehjælp (IB) blev stiftet i Danmark i 1974.
Samme år startede Anni Pedersen en afdeling i Elsted gamle skoles
kælder.
Der blev samlet brugt tøj til projekter i Indien, Nepal og Bangladesh.
I 1980 flyttede man fra kælderen under skolen til kælderen i længen
med salen - man ser de 4 vinduer her på billedet.

I Elstedhøj opstod i midt-80’erne en revy—Elstedhøjrevyen. Den
ændrede senere navn til Hane Revyen og flyttede en del af sine
forestillinger til beboerhuset.
Revyen har spillet fra 1986 til 2006.
IB havde åbent hver lørdag formiddag. Det var frivillige, der passe butikken. Man solgte tøjet i Lystrup for at få råd til at sende
tøj ud i verden. International Børnehjælp måtte lukke Genbrugsen, da det nye Genbrugscentret i det blå Center på Sønderskovvej så dagens lys i januar 1999.
I dag hedder organisationen VERDENS BØRN.
Her et billede fra Beboerhusets 25 års jubilæum i 2005. Daværende formand
for husrådet Henning Mikkelsen modtager af Formand for Lystrup Elsted
Elev Fællesråd sognepræst Annelise Søndengaard beviset på, at Elsted Lystrup beboerhus er Årets lokalitet år 2005.
Billedet blev siden brugt som husets LOGO. Herunder ses det gamle LOGO,
der stammer fra tiden, hvor huset blev bygget om.

Når der har været aktiviteter i Beboerhuset - til julemarkeder, aktivitetsdage, sommer– og loppemarkeder, har støtteforeningen som regel stillet op
med lotteri eller tombola.
Støtteforeningens opgave er at skaffe midler til forbedringer og nyinvesteringer i Beboerhuset, så omgivelserne bliver gode og pæne at færdes
i, såvel til møder som til fest samt de aktiviteter, der foregår. En gang om
året indkaldes alle støttebidragsydere til generalforsamling, hvor bestyrelsen bliver valgt.
Her ses øverst:
Kasserer Birgith Jørgensen, nederst formand Knud Kristiansen

Lystrup Gruppe er en aktiv spejdergruppe under KFUM med ca. 120
medlemmer. De mødes hver tirsdag i deres Spejderhus, der er en selvstændig del af beboerhuset. Billedet viser deres bålhus.

Herover Bendt Sørensen, Erling Korreborg og Arne Flarup ved
plancherne over bidragsydere til Elsted Lystrup Beboerhus.
Sponsorerne på tavlen yder et fast årligt beløb til husets drift og
er således eksistensgrundlaget for livet i Elsted Lystrup Beboerhus. Årligt kommer 70.000 personer gennem Beboerhuset.
Herunder stenslibning fra BEBOERHUSET LIVE i 2008
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