Kulturudvalgets årsberetning
Udvalget består af: : Annelise Søndengaard, (formand), Holger K. Thing, Marianne
Jensen, Grethe Matthiesen, Gudrun T Vandel, (sekretær).

Siden sidste års repræsentantskabsmøde.
Vi har holdt seks møder
I efteråret 2005 stod vi for valget af årets lokalitet som dette år blev beboerhuset. Beboerhuset
havde samtidig 25 års jubilæum og på dagen i oktober d. 22 overrakte vi uret og billedet samt
talen som man kan læse inde på vores hjemmeside.
Vi planlagde og gennemførte en tilflyttertur søndag 28. august med o. 50 deltagere og mange
frivillige hjælpere. Vi havde lokale guider med: Finn Rasmussen og Erik B. Andersen samt
Ragnhild fra biblioteket og Marianne fra Lokalhistorisk arkiv. Vi serverede kaffe på turen i
Elsted sognegård. Vi har fået mange opfordringer til at gentage turen ,og vi har givet know
how til Sønderskovhus, der nu kører deres egen tilflyttertur. Derfor satser vi i år på
børnefamilierne i vores planlægning og vi har fået tilsagn om at komme på Kærgården og
Elopak.
Vi har altså planlagt en tur igen i år som skal løbe af stabelen søndag d. 27. august. Vi har
ændret lidt på programmet så vi bliver mere børnevenlige og ender således med lidt børne/
familievenlig mad i sognegården.
Sideløbende med planlægningen af denne tur har vi stået for valget af årets borger
som bliver Palle Ørum Hansen for hans store arbejde med børn og unge og hans resultater i
så henseende . Også denne tale vil komme på hjemmesiden
Overrækkelsen vil finde sted på byggelegepladsen fredag d. 16. juni kl. 15.
Vi arbejder fortsat med byens forskønnelse sådan som kulturudvalget har gjort det siden den
store plan om en kulturpark som man arbejde med i 1998 1999.
Vi er gået noget i en anden retning med vores tanker om et bymidte løft og vi har samlet de
tanker vi har gjort os i forbindelse med møder og studieture i tiden fra september 2005 til
februar 2006
Baggrund
Mange steder i Lystrup kunne blive smukkere: festpladsen, arealet neden for Lystrup Skole,
Sønderskoven og endnu vides ikke, hvordan den nye store rundkørsel ved motorvejen skal se ud. En
sammenhængende ”fortælling” af udsmykningen og aktivitetsmulighederne ønskes. Kulturudvalget
har koncentreret sig om Sønderskoven og indslusningen og vejene dertil.
Vi mener, der skal skabes samlingssteder og naturlige mødesteder for folk, hvilket savnes meget i
Lystrup, som ikke har nogen egentlig bymidte. Udsmykningen skal samtidig være noget, der er
solidt og ”hærværksfrit”, gerne noget der er lavet til børn og evt. af børn under vejledning af en
kunstner

Ideer

På tur til skulpturparken ved Skanderborg Amtsgymnasium i jan.05 så vi følgende landskabskunst
udført af Jørn Rønnau: udskårne træfigurer, en bogstavportal over en slugt, troldehoved på trærod,
kæmpe jordklode i træ med flot brolægning i små diger med pil henimod kuglen med graffiti, træ
gennemskåret med hulrum som menneskefigur med guldkrone. Stenkant (bænk) med runding og
rundt stenbord foran. Mange natursten anbragt i grupper og kredse. Alt sammen meget anvendeligt

og passende til Lystrups grønne arealer, og mange af ideerne kunne udføres, uden at det skulle koste
en herregård. (se evt. vedlagte bogliste om land art).
På Kunstcentret Silkeborg Bad så vi Hanne Kleis’ ”Vandtrappe”, der består af ”skaller”, som vandet
løb ned ad. Den var udført på en skrænt fra parken og ned til søen, hvor Arnakkekilden udspringer.
Den skal have et pumpesystem. Den er meget smuk og enkel, og skallerne kan udskiftes enkeltvis,
hvis de bliver skadet. En lignende Vandtrappe kan ses på Århus Købmandsskole, Vejlby Centervej
50. På skrænten i nærheden af Vandtrappen sås en ”hytte” af pileflet. I parken var mange skønne
skulpturer i bronze, og en træ”totempæl” med stubbe omkring til siddepladser, alle malede i stærke
farver. Ide til familie-”brugsskulptur”. Der var bænke af sten med glasplade som sæde. Skulpturelle
svampe på træerne.
På vandretur i Sønderskoven fremkom ideer til åbning af Elsted Bæk ved Sønderskoven,
beplantning, bænke, grill- og bålplads, børnelegeredskaber, vandkunst mmm.
Ved besøg i Thorup plantage ved Jammerbugten sås der arbejdende værksteder med vejledende
kunstnere, som arbejder med naturmaterialer à la Krakamarken.
Alt dette er vi nu i gang med og vi håber på at vi om et årstid vil kunne bede fællesrådet om at holde
et offentlig møde om de ideer vi har i den anledning

