
Referat af bestyrelsesmøde i Lokalhistorisk Forening for Lystrup, Elsted, Elev  
Tirsdag den 27. april 2021 i Lystrup Kirke   

Til stede: Tage Petersen, Marianne Vasard Nielsen, Peer Kjær Andersen, Sven Aage Christensen, Lars 

Konradsen, Birgit Krarup og Hans Boas (referent)  

Afbud fra Arild Larsen  

1. Kasserer Peer Kjær Andersen  

19.320 kr. på kontoen  

Indbetalinger fra 82 medlemmer 

 

2. Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening  

Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19.30 i Elsted Sognegård  

Marianne undersøger, om vi må være på Lystrup Bibliotek. Ellers satser vi på Elsted sognegård.  

Der er en fastlagt dagsorden. Regnskabet skal revideres og budgettet skal forelægges.  

Hans og Peer og Sven Aage er på valg.  

Flemming Larsen er på valg som revisor  

Lars er på valg som suppleant. Sven Aage sørger for øl og vand  

 

3. Kommende aktiviteter  

Vi aflyser de to foredrag om Årbog 2020 

Efterfølgende har Marianne dog skrevet følgende i en mail 28. april:  

”De står på spring i Elev for at præsenterer Årbog 2020. Jørgen Konge og Jens Jørgen Thomsen vil 

stadig gerne holde oplæg om Årbogen og deres artikel, og Lennie mener at Elev kan trække folk. Så 

han vender tilbage med en dato hvor de to herrer kan - vi taler oktober (ikke uge 42).” 

 

Evt. arrangement om udgravninger i forbindelse med byggeri i Elev / Nye. Marianne spørger Lennie 

Boesen, som har svaret følgende angående besøg på Moesgårds udgravning i NYE: Udgravningen 

ligger stadig stille, den er på arealet hvor skolen skal etableres, og skolebyggeriet er udsat et år, så 

der er pt. ingen aktivitet. Lennie forventer, at der i løbet af sommeren kommer aktivitet, og en 

aftale i efteråret er en mulighed. Vi kan omtale det i forbindelse med generalforsamlingen, men 

uden fast dato. 

 

Udstilling om den 400 år gamle Elsted Kirkebog i Lystrup Kirke med foredrag om, hvad kirkebøger 

kan bruges til f.eks. i forbindelse med slægtsforskning. Foredraget holdes af Marianne Vasard 

Nielsen og Peer Kjær Andersen torsdag den 9. september kl. 19.30  

Mødesalen i Lystrup Kirke er reserveret  

 

Vandrende P (som egentlig hedder Pernille og bor i Hjortshøj) har startet By-detektiverne for 

børnehavebørn, der besøger forskellige steder i lokalområdet, men hun arrangerer også 

byvandringer for voksne. Se hendes hjemmeside:  https://www.vandrende-p.dk  Vi vil spørge 

Pernille Helberg Stentoft, om hun ville lave en lokalhistorisk vandring omkring Bygaden og på et 

senere tidspunkt en byvandring arrangeret Elsted Landsbylaug. Denne vandring gøres åben for 

andre end medlemmer af Elsted Landsbylaug.  

https://www.vandrende-p.dk/


Marianne har efter mødet taget kontakt til Pernille: Byvandring med Pernille Stentoft i Bygaden 

med efterfølgende kaffe i Lystrup Kirke bliver tirsdag den 14. september kl. 19.00. Hun skal ikke 

have noget honorar. Pernille vender tilbage i midten af august med beskrivelse og endelig titel til 

annoncering og invitationer til vores medlemmer. 

 

4. Eventuelt 

En idé: Hans spørger Marianne Philipsen, der er leder af Aarhus Teaters arkiv, hvad det koster at få 

en hende til at fortælle om Aarhus Teaters historie.  

 

5. Næste møde  

Holdes lige efter generalforsamlingen tirsdag den 25. maj 2021 i Elsted sognegård.  

Her konstituerer bestyrelsen sig og aftaler det næste møde.  

 

For referat: Hans Boas  


