
””LLiivv  ii  LLyyssttrruupp””  --  eett  bbyyuuddvviikklliinnggsspprroojjeekktt  
 

 

Pressemeddelelse  
 

Indvielse af bevægelsespark i Sønderskoven i Lystrup 
 
Borgerne i Lystrup har fået et nyt aktivt åndehul midt i byen. I løbet af sommeren er lysningen i 
Sønderskoven blevet omdannet til en bevægelsespark med forskellige muligheder for at bruge 
området til et aktivt liv i det fri. Parken indeholder både aktiviteter for mindre og større børn, samt 
voksne. En motionslegeplads, en bålhytte og en aktivitetskreds giver mulighed for mange 
forskellige former for fysiske og rekreative aktiviteter. Alle byens borgere inviteres til officiel 
indvielse af bevægelsesparken lørdag d. 28. august 2010 kl. 13.00. 
Her vil rådmand Laura Hay ønske Lystrup tillykke, og der vil være forfriskninger og aktiviteter for 
hele familien.  
Bevægelsesparken er første etape af den byudvikling, som projektgruppen bag ”Liv i Lystrup” 
arbejder med. ”Vi er meget glade for at kunne se de første resultater af vores arbejde. Ønsket om 
en bevægelsespark i Lystrup har været stort i flere år og nu kan vi endeligt tage parken i brug 
takket være økonomisk støtte fra Århus kommune” udtaler Hans Schiøtt, som er ankermanden 
bag projektet, medlem af styregruppen bag ”Liv i Lystrup” og formand for Fællesrådet.  
Danskernes motions- og idrætsvaner har ændret sig stille og roligt over en årrække. Tendensen er, 
at flere og flere ønsker at bruge naturen til at bevæge sig i, og helst så tæt på hjemmet som 
muligt. Bevægelsesparken er et forsøg på at imødekomme denne tendens og samtidig et forsøg på 
at give de forskellige institutioner og borgere i byen et nyt aktivt udflugtsmål.   
”Vi håber, at rigtig mange borgere i Lystrup får gavn af bevægelsesparken. Parken er designet, så 
den gerne skulle appellere til både daginstitutioner, dagplejere, SFO’er, foreninger og skoler. Vi 
håber bl.a., at skolerne vil bruge området til deres idrætsundervisning eller til udeskole i skoven”, 
siger Torben Märcher, formand for Lystrup Idrætsforening og medlem af styregruppen bag ”Liv i 
Lystrup”. På sigt håber vi på at kunne tilbyde særlige hold i foreningen, som bruger parken til 
familiefitness eller lignede aktiviteter”, slutter han.  
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Hans Schiøtt; schiott@fiber.dk; 21 28 04 03. 
Torben Märcher; torbenm@webspeed.dk; 30 20 29 58. 
 

Programmet lørdag d. 28. aug. kl. 13.00  
 

Tale v/ Laura Hay, Rådmand for teknik og miljø 
Tale v/ Hans Schiøtt, Formand for Elev-Elsted-
Lystrup Fællesråd 
Musikalsk indslag 
Skov-fitness for hele familien 
Bål og snobrød 

”Liv i Lystrup” 
 

er et tæt og stærkt samarbejde mellem Erhverv-
Lystrup, Fællesrådet Elev-Elsted-Lystrup og 
Lystrup Idrætsforening som har skabt projektet 
”Liv i Lystrup”. Fire dele udgør projektet og 
handler i overskrifter om Bevægelsesparken, By-
midten, Byportalen, og Moderne idrætsfaciliteter.  
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