
                        Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening 

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. september kl. 16.00 i Lystrup Kirkes mødelokale.

Deltagere: Marianne Vasard Nielsen, Tage Pedersen, Arild Larsen
Afbud fra Birgit Krarup og Peer Kjær Andersen og Lars Konradsen 

1. Afholdte arrangementer:  9. + 14. september

Foredrag om kirkebogen ved Marianne Vasard Nielsen om Elsted Kirkebog den 9. september. 
Der var ikke så mange deltagere, men der var en fin sammenhæng mellem foredrag og 
plancheudstillingen. 

Byvandringen med Pernille Helberg Stentoft (Vandrende-P) den 14. september. Vi begyndte kl. 
19.00, men det var lidt for sent, da det blev mørkt tidligt. Det var en fantastisk god aften, hvor 
Pernille leverede en engageret historiefortælling set fra Bente Gyldenløvs synsvinkel, fra dengang 
hun som barn og ung kom og besøgte sin familie i Lystrup. Pernille er parat til at komme igen og 
fortælle mere. Der var flere interesserede, som desværre ikke kunne være med. Der er meget 
mere at fortælle om huse og familier i det gamle Lystrup. Hyggelig afslutning i Lystrup Kirke med 
kaffe og lokalhistorisk udstilling. 

2. Kommende arrangementer: 
28. september + 27. oktober, samt andre forslag til nye arrangementer

Foredrag ved Elev gruppen i Elev Sognehus i dag tirsdag den 28. september kl. 19.00 med fokus på 
de artikler i Årbogen 2020, som handler om Elev sogns historie.  

Foredrag om Aarhus Teaters historie ved historiker og arkivar Marianne Philipsen onsdag den 27. 
oktober kl. 19.30 i Elsted Sognegård. Honorar 2500 kr. + moms. 
Hans sender PR-materiale til Tage, som lægger på hjemmesiden og Facebook (Det gamle Lystrup 
og det nye” samt ”Elev – gamle Elev sogn og kommune”) og Sven Aage, som printer ud som 
plakater og sørger for ophængning) og til de fire medlemmer, som ikke har mailadresse. Der bliver 
PowerPoint forevisning af billeder. Emnet er Aarhus Teaters historie, arkitektur, kulturhistorisk og 
den teaterhistoriske udvikling, der har præget både repertoire, genrer og produktionsformer fra 
teatret blev opført i 1900 og til i dag. 

Lokalhistoriernes dag er udskudt til 2022. 

Præsentation og afhentning af den nye årbog 2021 forventes at finde sted mandag den 8. 
november om eftermiddagen. Lennie Boesen har overblik og kontakt til trykkeriet. 

Marianne Vasard foreslår endnu en byvandring i april 2022. 

Der skal være et arrangement om årbogen 2021 i starten af 2022. Det skal være i Lystrup Kirke 
denne gang. Forslag til dato: torsdag den 10. februar eller onsdag den 23. februar. 

Vi håber på et arrangement om udgravningerne i Elev-Nye med arkæologer fra Moesgård i Elsted 
Sognegård i foråret 2022. 



Marianne deltager i et arrangement for besøgsvennerne torsdag den 7. oktober på 
Sønderskovhus. De vil gerne høre noget om bankerne, købmændene og brugsen. Den 
Lokalhistoriske Samling har planer om at udvide udstillingen om ”Lystrup før og nu” med nogle 
flere plancher. 

Mandag den 11. oktober kl. 19.00 holder Marianne Vasard et lokalhistorisk foredrag på Lystrup 
Bibliotek: ”Fra landsby til forstad” om Elsted og Lystrup. 

3. Kassereren: Status på økonomi og medlemmer (forelagt at Marianne Vasard Nielsen) 

Indestående i banken. 17.803,49 kr. Kassebeholdning: 875,00 kr. 
85 medlemmer har betalt kontingent. 
Vi har aftalt at vi i forbindelse med udgivelsen af Årbogen 2021, sender vi en erindring til dem, der 
ikke har betalt kontingent i 2021. 

4. Eventuelt: 

Niels Ove Pedersen, Bygaden 11, har vist interesse for at være med i bestyrelsesarbejdet.
Plancher i mødesalen i Lystrup Kirke bliver taget ned tirsdag den 5. oktober kl. 10.00 af Marianne 
og Sven Aage.  

5. Næste møde:

Vi planlægger et kort møde efter foredraget med Marianne Philipsen onsdag den 27. oktober i 
Elsted Sognegård omkring kl. 21.00, når folk er gået hjem. 

For referat: Hans Boas 


