
Lystrup Kirke blev indviet første søndag i
advent 1989. Kirken er tegnet af arkitekt-
gruppen Regnbuen. I det meget smukke
kirkerum er der plads til op til 250 menne-
sker. Huset rummer desuden et mødeloka-
le, to konfirmandstuer, kontorer, køkken,
toiletfaciliteter og depoter. Der er i alt 900
kvadratmeter, fordelt på to plan.
Kirkens lokaler danner ramme om konfir-
mandundervisning af børn i 7. klasse,
dåbsoplæring kaldet »Kend din kirke« for
børn i 3. klasse, studiekreds, ældreefter-
middag, fællesspisning, kirkehøjskole og
andre former for mødevirksomhed. Ud
over gudstjenesterne danner kirkerummet
også ramme for kirkekoncerterne. Kirkens
børne- og ungdomskor samt kirkens vok-
senkor medvirker lejlighedsvis ved guds-
tjenesterne.

I samarbejde med Elsted og Elev sogne,
Fællesrådet og Lokalcenter Sønderskovhus
driver Lystrup Kirke en besøgstjeneste. Der
er ansat en leder for besøgstjenesten, Karna
Staal, som træffes efter aftale på sit kontor i
kirken. Ved Lystrup Kirke er der skabt nog-
le gode traditioner: Der er evensong med
de ni læsninger 3. søndag i advent, dåbs-
jubilæum for børn der blev døbt for 5 år 
siden 2. pinsedag, friluftsgudstjeneste sid-
ste søndag i skoleåret, Skt. Hans aften med
fællesspisning, boldspil, bål og båltale. 
I efteråret er der BUSK gudstjeneste (Børn
Unge Sogn og Kirke) den sidste søndag i
oktober. Derudover holdes 3-4 børneguds-
tjenester årligt. Lystrup Kirke har et nært
samarbejde med Lokalcenteret Sønder-
skovhus og med Lystrup Skole.
Foruden kirkens præster er der ansat kirke-
tjener og kirketjenermedhjælper, organist,
sognemedhjælper og kordegn.
I samarbejde med Kirkens Korshær driver
Lystrup Menighedsråd en Genbrugsbutik
på Sønderskovvej, udelukkende ved frivil-
lig indsats. Ud over salg af tøj, møbler, ser-
vice og legetøj er der som noget nyt nu og-
så indrettet en særlig afdeling med bøger.
Overskuddet fra Genbrugsbutikkens salg
deles ligeligt mellem Kirkens Korshær og
Lystrup Sognestøtte, som støtter kirkeligt
og socialt arbejde i Lystrup Sogn. Gen-
brugsbutikken er beliggende Sønderskov-
vej 4. Der er åbent mandag til fredag kl. 
10-17, torsdag til kl. 18. Den første lørdag i
hver måned holdes butikken åben fra kl.
10-13.
Ved Lystrup Kirke er der jævnligt indsam-
ling af brugt tøj, som sendes til den ven-
skabsmenighed, som Lystrup, Elsted og
Elev Sogne har i Liepaja i Letland.
Se endvidere Sognebladet og kirkens 
hjemmeside.
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