Referat af bestyrelsesmøde i Lokalhistorisk Forening
Tirsdag den 9. august 2022 kl. 16.00 i Lystrup Kirke
Deltagere: Arild Larsen, Tage Petersen, Lars Konradsen, Birgit Krarup, Sven Aage Christensen, Marianne
Vasard Nielsen, Peer Kjær Andersen, Hans Boas (referent)
1. Orientering fra kasserer / medlemsregistrator
Der er pt. 86 medlemmer.
17.196 kr. bankbeholdning
250 kr. kassebeholdning
Mette Marie fra LystrupLiv spørges, om hun vil skrive en artikel med opfordring til at blive medlem
af lokalhistorisk forening.
2. Afholdt arrangement
Den 10. maj holdt Marianne og Peer foredrag i Elsted Sognegård om livet i en jernalder landsby.
Det var en spændende og gav et godt indblik i, hvordan livet var på den tid, hvorfra også fund i Elev
/ Nye stammer. Nationalmuseet foretager fortsat udgravninger forud for nye udstykninger i Nye.
Vi vil gerne holde kontakten til de arkæologer, der foretager udgravningerne, og vi håber på at
kunne invitere en af dem til et foredrag på et senere tidspunkt.
Den 31. maj var der byvandring med Vandrende P, Pernille Helberg Stentoft, i den sidste del af
Bygaden. Hun gjorde det på en utraditionel måde. Det var meget kompetent og med åbenhed over
for at folk også kunne supplere med deres viden.
3. Kommende arrangementer
En idé som blev nævnt sidste gang er possementmageren Henrik Povlsen, Høvej 3. Tage kontakter
ham. Det var hans søn, Jesper, som overtog firmaet, som nu er blevet lukket.
Der findes også en film om possementmageren, som er fremstillet Aarhus Senior TV har
produceret. Den kunne evt. vises i forbindelse med foredraget.
En anden idé: Kontakt Aarhusguiderne, som arrangerer rundvisninger i Aarhus.
Stadsarkivet har også nogle dygtige fortællere.
Lørdag den 12. november kl. 14.00-17.00: Arkivernes dag i cafeteriet i Lystrup Hallen.
Her vil vi gerne høre om hallernes historie og fremtidige planer. Der er tre kontaktpersoner: Lauge
Dehn, Arne Flarup og Niels Havvig.
Mandag den 14. november udleveres den nye årbog 2022 på biblioteket kl. 16.00.
4. Eventuelt
Marianne vil spørge den nye brugsuddeler om muligheden for at værge medlemmer og sælge
årbøger en fredag eller lørdag.
Torsdag den 15. september tager Marianne til Nørkleklubben i Elsted sognegård, hvor hun vil
fortælle om Aage Bruun Jespersen.
5. Næste møde
Tirsdag den 11. oktober kl. 16.00 i Lystrup Kirke.

