
Der er tre kirker og tre sogne og to pastora-
ter og fire præster plus en ulønnet.
Er De forvirret ja, - det er vi også somme-
tider.
Men altså:
Der er en gammel kirke i Elsted og den 
kirke skal være kirke for alle dem der bor i
Elsted sogn. Det er 4000. Derfor er der en
sognepræst og en halv hjælpepræst.
De hedder Annelise Søndengaard og 
Marianne Bonde.

I Elsted er der desuden en sognegård. 
Her bliver børnene i sognet undervist, når
de skal være spirer og når de skal konfir-
meres. Her arbejder der en kordegn og en
kirketjener og en organist. Desuden er der
en kirkegård.

Så er der en ny kirke i Lystrup. Den er i
konfirmationsalderen. Her bor der 5.000.
Her er der to hele præster. De hedder Hans
Boas og Inger Bråe.
I Lystrup Kirke er der også en kordegn og
en kirketjener og en organist.
Elev Kirke er sammen med Lystrup Kirke i
et pastorat. Her bor der 800. I Elev er der
også en kirkegård.

I Elsted og Lystrup er der gudstjeneste hver
søndag kl.11.00. I Elsted er det dog kl. 10.00
om sommeren. I Elev er det lidt forskelligt.

I alle kirkerne er der konfirmander og små
konfirmander. De kaldes lidt forskelligt.
Så er der koncerter i alle kirkerne. Det kan
man læse om i en folder som man kan 
hente i kirken eller på biblioteket.
Og i Elsted og Lystrup er der kor for børn
og unge og der er et væld af børnearbejde:
Dåbsjubilæer, børnegudstjenester, juletræ,
BUSK-dag.

Der er også studiekredse, højskoleaftener,
sogneeftermiddage, eftermiddagsmøder,
en hel del »spis og vær glad« møder, livs-
modsgrupper, venskabsmenighedsprojek-
ter, besøgstjeneste og genbrugsbutik. Der er
skole/kirkesamarbejde dvs. at lærere og
præster arbejder sammen om et projekt
f.eks. i Elev om en musical og i Elsted om
Gadebørn i Sydafrika. Der er musikguds-
tjenester og alternative gudstjenester.
Man har brug for frivillige alle steder. 
I Lystrup til en genbrugs; i Elsted til kirke-
kaffe og spire- og konfirmandunder-
visning.
Præsterne kommer også på Lokalcentret
Sønderskovhus.
Man kan deltage i det hele og man kan 
informere sig i kirkebladene. Det i Elsted
kommer en gang om måneden og det i
Elev-Lystrup kommer hver anden måned.
Kirkerne har også hjemmesider. Her kan
man finde alt hvad man vil vide om kirker-
ne og dem der arbejder der.
Kirkebladene husstandsomdeles, men kan
også hente på biblioteket ligesom også 
folderen om studiekredsene.

Annelise Søndengaard
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