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Kære Elev-Nye-borger

Med denne lille hilsen og fælles velkomstfolder 
vil vi gerne byde dig og din familie velkommen til 
Elev og Nye. Vi kan godt forstå, at du har valgt at 

flytte hertil, for vi er mange, der allerede er meget 
glade for at bo her. Og 

måske af nogle af de samme grunde, som har fået 
dig til at søge herud? Her er bynært og alligevel 

højt til himlen, skøn natur lige uden for døren, 
store og små fællesskaber, ro, tryghed og sammen-

hold. 

Der har levet mennesker i netop dette område 
siden jægerstenalderen. Her fandt man i 1990 

Danmarks ældste stammebåd, og fra at være en 
landsby med mange gårde, udstykkedes i løbet af 

70’erne og 80’erne parcelhusgrunde, og landsbyen 
voksede og udviklede sig til en forstad til Aarhus. 

Samtidig er det lykkedes at bevare nogle af lands-
byens værdier og kendetegn såsom 

nærhed, tryghed, fællesskab, engagement og vilje. 
Det vil vi gerne fortælle dig lidt mere om. Derfor 

har vi ladet de foreninger og 
organisationer, som allerede er til stede i 

området, præsentere sig, for at give dig et 
indblik i de ting, som sker i dit nye 

nærmiljø. Måske har du lyst til at være med? 

Pjecen indeholder en introduktion af kirken og de 
aktiviteter som udgår herfra samt en beskrivelse af 
de forskellige foreningers tilbud om aktiviteter mv., 

der alle henviser til, hvor du kan finde yderligere 
informationer, og hvordan du kan være med. 

God fornøjelse med læsningen, og velkommen fra 
alle dine nye naboer!
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6     ELEV KIRKE

Elev Kirke er en gammel middelalderkirke fra 1100-tal-
let med plads til ca. 70 personer. Den er intim og hyg-
gelig, og vi har som ambition at være kirke for alle i 
sognet, som omfatter både Elev og Nye. Vi ønsker at 
være en rummelig, mangfoldig og nærværende folke-
kirke, som tilbyder fællesskab og samvær med indhold. 

Allerede nu kniber det ofte med pladsen i kirken, og 
i takt med at Nye bliver fuldt udbygget, har vi planer 
om at bygge endnu en kirke i sognet, som kan rum-
me flere mennesker, og som kommer til at ligge cen-
tralt i den nye by. Det er en langstrakt proces, som vi 
allerede har arbejdet med i flere år, og på sigt også 
vil inddrage sognebørnene i, men indtil det sker, vil vi 
gerne invitere alle indenfor i vores nuværende kirke, 
hvor der foregår rigtig meget for alle aldersgrupper, 
og hvor der også er rig mulighed for ro og refleksion i 
en travl hverdag. 

Både ansatte og frivillige er engagerede i og omkring 
kirkens arbejde. Og der er altid plads til flere hænder i 
et fællesskab, hvor du har mulighed for at få indflydel-
se og være medskabende. 

Der er gudstjeneste i kirken hver søndag enten kl. 9.30 
eller 11.00 – og ofte med dåb og fuldt hus. Den første 
søndag i måneden er der børnekirke, hvor en grup-
pe frivillige står for at arrangere et særligt program for 
børn under prædikenen og tilbyder fælles kirkefrokost 
i sognehuset efter gudstjenesten. Derudover tilbyder 
vi kirkekaffe, spaghettigudstjenester, meditations-
gudstjenester, koncerter, pilgrimsvandring, julearran-
gementer, fastelavn, allehelgen, musikgudstjenester, 
dåbsjubilæum, babysalmesang, yoga, morgenmedi-
tation, krybbespil, skole-kirkesamarbejde, konfirmati-
on og meget andet. Ofte i samarbejde med nogle af 
de andre organisationer og foreninger i området. 

Fire gange om året udgiver vi et kirkeblad sammen 
med Lystrup Kirke og en gang om måneden en lø-
beseddel med oplysninger om arrangementer i Elev 
sogn. Begge dele bliver husstandsomdelt og kan også 
findes på kirkens hjemmeside. 
Vi glæder os til at se dig! 

ELEV
KIRKE
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På vores Facebook-side kan du læse meget mere, 
finde kontaktoplysninger og holde øje med arrangementer. 



8     SOGNEHUSET

Ved siden af kirken ligger et af områdets 
samlingssteder. 
Sognehuset er blevet et omdrejnings-
punkt for mange aktiviteter og arran-
gementer såsom foredrag, koncerter, 
sangaftener, Elevkoret, babysalmesang, 
møder, musik-café, cross yoga, konfir-
mandundervisning, film, kunstudstil-
linger, brunch, litteraturkredse, live-
streaming, seniorklubben, skole-kirke 
arrangementer, kirkekaffe og fællesspis-
ning. 

I forbindelse med dåb, bryllup eller bi-
sættelse/begravelse i Elev Kirke, er det 
muligt at benytte sognehuset til en evt. 
efterfølgende reception/sammenkomst. 

Sognehuset er et sted, hvor byen mø-
des, hvor der er plads til mangfoldighed 
og mulighed for at samles om det liv, vi 
mennesker har tilfælles. Denne målsæt-
ning ønsker menighedsrådet naturligvis 
at videreføre i Nye, og er allerede be-
gyndt at henlægge nogle af deres akti-
viteter til større lokaliteter der. Men fordi 
man er kirke for hele området, er alle ak-
tiviteter naturligvis åbne for alle, og sog-
nehuset kan være et sted, hvor vi fortsat 
møder hinanden og lærer hinanden at 
kende på kryds og tværs. 

Kontaktoplysninger: 
Sognehusvært Lea Hankil Andersen
Mail: elevsognehus@gmail.com

SOGNE
HUSET

Fordi, vi mener, kirken skal være 
til stede, hvor folk er. I dagligda-
gen og ved højtider, med livstolk-
ning og -refleksion.





10     BORGERFORENINGEN

Hvilke arrangementer laver Borgerforeningen?
- Sankthansans-fest - traditionelt samlingspunkt for hele Elev-Nye på bålpladsen 
  lige hvor Elev og Nye mødes.
- Loppemarked.
- Elev-Nye familie-løb i både by og skov. 
- Fastelavnsfest, Elev-Nye soldater og efterfølgende soldaterfest for byens børn.
- Åben-by-festival 

Den siddende bestyrelse kan frit planlægge de sociale arrangementer, den har lyst til. 
Har du en idé til et arrangement, så kontakt os endeligt på:
bestyrelse@elev-borgerforening.dk

Hvordan ved jeg der er et arrangement?
- Indbydelser husstandsomdeles.
- Se mere på vores hjemmeside: elev-borgerforening.dk
- Opslag i vores Facebook-gruppe: facebook.com/groups/1489300461288483/

Hvordan bliver jeg medlem?
Et medlemskab koster kr. 100,- om året pr. hustand.
Nogle arrangementer kan have brugerbetaling, afhængig af hvad det er. 
Overfør kr. 100,- til konto: 7265 - 1050865 - med angivelse af adresse.

BORGER
FORENINGEN

Elev-Nye Borgerforening laver sociale ar-
rangementer for alle borgere i vores om-
råde, for derigennem at gøre Elev-Nye til 
et godt sted at bo. Byerne har trods sit lil-
le indbyggerantal en lang og stolt tradi-
tion med mange tilbud til sine borgere. 

Alle borgere (medlemmer såvel som 
ikke-medlemmer) er altid velkomne til 
alle vores arrangementer, da det natur-
ligvis er frivilligt, om man vil være med-
lem eller ej. Medlemstallet er på ca. 1/3 af 
alle husstande.
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Der har boet mennesker i vores områ-
de i mere end 7.000 år, og byen Elev er 
mere end 1.000 år gammel. Det har ar-
kæologiske udgravninger vist. Efter vikin-
getiden begynder de skriftlige kilder at 
fortælle om livet i sognet, og vi har også 
mange genstande bevaret, indsamlet op 
gennem historien. 

Elev sogn har en spændende historie, 
og vores arkiv bugner af historiske fakta, 
gode historier og masser af fotos, tegnin-
ger og kort. Vi har indbyggere, der har 
boet i sognet i mange år, som med deres 
fortællinger er med til at give historien og 
historierne liv.

For 20 år siden samlede nogle historisk 
interesserede borgere sig i Elev lokalhi-

storiske Studiegruppe, og vi mødes nu 
en gang om måneden og undersøger 
og registrerer, hvad der er dukket op af 
nyt gammelt siden sidst. Det sker i tæt 
samarbejde med Lystrup-Elsted-Elev lo-
kalhistoriske Samling, der bor på Lystrup 
Bibliotek, hvor samlingen har åbent for 
besøg hver mandag kl. 15-17.

Elev lokalhistoriske Studiegruppe samler 
ikke kun ting sammen til historieskriv-
ning og arkivering. 

Vi er også aktive med formidling, fx med 
at finde indlæg til Lystrup-Elsted-Elev 
lokalhistoriske Samlings årbog, vi guider 
byvandringer, og holder foredrag.

LOKAL
HISTORIEN

KONTAKTOPLYSNINGER

Elev lokalhistoriske Studiegruppe: 
Lennie Boesen, mail: lennie.boesen@live.dk

Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske Samling: 
Lystrup Bibliotek, Bystævnet 4b, 8520 
Lystrup
mail: info@lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.
dk

Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske Forening: 
mail: lee.lokalhistorie@gmail.com

Den lokalhistoriske samling og den lokal-
historiske forening har fælles hjemmeside: 
http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/

Lystrup-Elsted-Elev 
Lokalhistoriske Samling



I Krokodillehaven har vi tre legepladser 
med forskellige funktioner. En mindre 
legeplads tilpasset vuggestuebørnene 
samt en stor og dejlig kuperet legeplads, 
med masser af nicher til børnehavebør-
nene. Vi har bålplads, et lille træværksted 
ved høvlebænken, fodboldbane, klatre-
stativ, cykelbane, små legehuse, drejekar 
og hængekøjer samt graveområder.

Vi har to ladcykler, som kan fragte os lidt 
længere ud i lokalområdet. Vi har Lis-
bjergskoven tæt ved skolens store bold-
baner lige ved siden af institutionen. I 
perioder låner vi også Elev Sognehus til 
pædagogiske aktiviteter.

DAGINSTITUTIONER
NÆR ELEV & NYE
Hårup-Elev dagtilbud består af fem af-
delinger. Hårup børnegård, Todbjerg 
børnehus, Møllehuset, Krokodillehaven 
samt Børnehuset Løvstikken. De tre nær-
meste børnehuse til Nye og Elev er; Møl-
lehuset, Krokodillehaven og Børnehuset 
Løvstikken.

Alle tre afdelinger arbejder systematisk 
med læreplanstemaer, prioriterer sam-
arbejde med forældre samt samarbejds-
partnere højt og bruger flittigt udearea-
lerne og lokalområdet. 

KROKODILLEHAVEN ER NORMERET TIL 
84 BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR.

Børnene er opdelt således:
Pingvinstuen 0-2år
Pandastuen 0-2 år
Zebrastuen 3-5 år
Girafstuen 3-5 år
Løvestuen (storebørnsgruppen) 5-6 år – 
de ældste børn samles her det sidste år 
inden skolestart.

Dagen starter kl. 9.00, når alle børn er 
kommet, med en samling i grupperne. 
Herefter opdeles børnene i mindre grup-
per til planlagte pædagogiske aktiviteter 
i løbet af formiddagen. De mindre grup-
per er i perioder opdelt efter børnenes 
årgange, eller ift. børnegruppens behov 
og ståsted. Vi har mange oplagte tur-de-
stinationer i nærområdet, men tager 
også gerne med Midttrafik på længere 
ture.

Inde har hver gruppe sit eget gruppe-
rum, og derudover har vi et fællesrum, et 
puderum, motorikrum og et lille biblio-
tek. 
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MØLLEHUSET
Lille Elstedvej 189, 8520 Lystrup 
https://aarhus.inst.dk/Foresides/
IntraForeside.aspx?Location=IP.D1

KROKODILLEHAVEN
Koldkilde 9, Elev, 8520 Lystrup 
https://aarhus.inst.dk/Foresides/
IntraForeside.aspx?Location=IP.10F



MØLLEHUSET ER NORMERET TIL 64 
BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR.

Børnene er opdelt således:
Krabber: Vuggestuegruppe 0-3 år
Haletudser: Vuggestuegruppe 0-3 år
Hajer: Børnehave 3-6 år
Piratfisk: Børnehave 3-6 år

I børnehaven er de ældste børn, der skal 
starte i skole til sommer, samlet i store-
børnsgruppe tre formiddage om ugen. 
I vuggestuen er de ældste vuggestue-
børn, der skal i børnehave indenfor den 
nærmeste fremtid, ligeledes samlet tre 
formiddage om ugen

Vi har i både vuggestue og børnehave 
fokus på at opdele børnene i mindre 
grupper i formiddagens fastlagte aktivi-
teter. I børnehaven har Hajer, Piratfisk og 
storebørnsgruppen en fast turdag hver 

uge. I vuggestuen tages der også på tur 
i mindre grupper hver uge. Vi har to lad-
cykler, som bruges af både vuggestue og 
børnehave.

Inde har vi et lille træværksted, et kreativt 
værksted og et rum til motorik- og mu-
sikaktiviteter. Vi har god udeplads med 
to legepladser, hvor den ene er målrettet 
de yngste børn og den anden de ældste. 
Vi har bålhus, klatrestativ med rutsjeba-
ne, minifodboldbane, gynger og et stort 
graveområde m.m.

Tæt ved institutionen er der grønne om-
råder, som vi bruger, når vi er på tur. Kun 
fem minutters gang fra Møllehuset har 
vi  en eng med en bæk. Dette er et po-
pulært udflugtsmål, og der bliver gerne 
fisket med net i bækken, eller hoppet 
frem og tilbage over bækken – det er sejt!

DAGINSTITUTIONER NÆR ELEV OG NYE     13

DAGINSTITUTIONER
NÆR ELEV & NYE



BØRNEHUSET LØVSTIKKEN ER PT. NOR-
MERET TIL 66 BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR.

Børnehuset Løvstikken er en helt ny dag-
institution, der åbnede 1. dec. 2020 på 
Elsted byvej 40 i midlertidige rammer. 
Den 25. oktober 2021 kunne alle børn og 
voksne endelig flytte ind i det store, flot-
te børnehus i Nye.

På sigt vokser Børnehuset Løvstikken sig 
stor og kommer til at huse 192 børn. Der-
for er Børnehuset Løvstikken opbygget 
med fire klynger, for at bevare nærhe-
den og det mindre fællesskab i det store.  
En klynge indeholder et fællesrum samt 
tre børnegrupper.

Børnene er opdelt således;
Vuggestuebørnene for sig i egen klynge 
med et fællesrum til deling og tre grup-
perum med ca. 12 børn på hver gruppe 
og tilsvarende personale.
Børnehavebørnene for sig i egen klynge 
på 1. sal, med et fællesrum til deling og 
tre grupperum med ca. 20 børn på hver 
gruppe og tilsvarende personale.

Vi starter dagen og morgenen i et af vores 
mindre fællesrum, og når klokken nær-
mer sig 9.00, holder alle børnegrupperne 
en formiddagssamling i egen gruppe, for 
at synge sammen og snakke om dagens 
forløb.

Både blandt vuggestue- og børnehave-
børnene foregår formiddagens aktivite-
ter eller udviklingsfokus i mindre grup-
per.

Børnehuset Løvstikken har et moto-
rikrum, mindre rum med mulighed for 
fordybelse og aktiviteter i mindre grup-

per. I Børnehuset er der mange legeni-
cher, både i fællesrum og grupperum. 

Børnene har mulighed for at lege og 
sidde i de store vinduespartier, og der 
er små transparente rum/kasser på 1. sal, 
hvor man kan sidde og lege samt kigge 
ned på dem, der opholder sig i stueplan.

Udendørs har vi to nyetablerede lege-
pladser i naturmaterialer, med fuglekas-
ser, plantebede, engblomster og områ-
der med græs, der får lov at gro. Vi har 
et bålhus, sandkasser med legehuse, 
mindre boldbane, rutchebaner, gynger, 
hængekøjer og masser af mulighed for 
motorisk udfoldelse. Vi har desuden cy-
kelbaner både til de store og til de små.

Vi har to ladcykler med plads til fire og 
seks børn, som både de mindste og 
børnehavebørnene kan anvende til tur i 
nærområdet.

DAGINSTITUTIONER
NÆR ELEV & NYE

14     DAGINSTITUTIONER NÆR ELEV OG NYE 



Dagplejen er primært et tilbud til børn 
i alderen 0-3 år, og er en del af Aarhus’ 
kommunale dagtilbud. Dagplejen har 
fokus på at fremme det enkelte barns 
selvværd, ved at styrke barnets udvikling 
både sprogligt, socialt og motorisk.

Dit barn bliver passet hos den samme 
dagplejer sammen med tre andre børn 
i hjemlige trygge rammer, hvor der er tid 
og ro til det enkelte barn, og dagpleje-
ren har øje for den omsorg, som barnet 
har brug for. Herudover mødes de lokale 
dagplejere en gang om ugen i heldags-
legestue sammen med deres dagpleje-
børn. Her får børnene mulighed for at 
deltage i forskellige aktiviteter, og får op-
levelser med en større gruppe af børn.
 
I Elev er der pt. fem dagplejere med fire 
børn hver. Dagplejeren vil dagligt være i 
dialog med dig som forælder, med hen-
blik på at skabe den bedste hverdag for 
dit barn med fokus på trivsel, udvikling 
og læring.

I dagplejen er der tilknyttet en dagpleje-
pædagog, som dagplejeren har sparring 
med angående børnene. Dagplejepæ-
dagogen varetager pædagogiske tilsyn, 
støtter, inspirerer og vejleder dagplejer-
ne.

DAG
PLEJEN

KONTAKTOPLYSNINGER

Legestuen: 
Virupvej 69, 8530 Hjortshøj

Carina Holm
Mobil: 29204048
Mail: carho@aarhus.dk

DAGPLEJEN     15



16     ELEV SKOLE

Alle undersøgelser bekræfter med andre 
ord, at Elev Skole på alle måder er en vel-
fungerende skole.

Skolen ligger midt i Elev, hvor de fleste 
af eleverne også kommer fra. Elev ligger 
højt placeret på en bakkeskråning, hvor 
mange af husene har udsigt over Egå-
dalen, Aarhusbugten, marker eller skove. 
Området her kaldes Elev Bakker og er et 
dejligt naturskønt område. 

Der har været skole i Elev siden 1860, og 
skolen, som vi kender den i dag, har ek-
sisteret siden 1910. Ved kommunesam-
menlægningen i 1970 gik der blot 23 ele-
ver på skolen.

Elev Skole har siden 1981 haft en sam-
menhæng med Hårup Skole. Eleverne 
fra Elev Skole fortsætter således deres 
skolegang i 6. til 9. klasse på Hårup Skole.

ELEV
SKOLE

Elev Skole
Elev Skole er her i 2022 med ca. 196 elever 
stadig den mindste af de 46 kommunale 
skoler i Aarhus. Skolen tilbyder undervis-
ning fra 0. til 5. klassetrin og har ti klasser 
med mellem 15 og 28 elever i hver klasse. 
Det svarer til en gennemsnitlig klasse-
kvotient på ca. 18 elever pr. klasse.

På grund af skolens størrelse og antallet 
af elever er skolen meget overskuelig for 
både elever og personale, og alle kender 
hinanden godt. Det giver en hverdag 
præget af stor tryghed for børnene. Der 
er desuden et tæt samarbejde på tværs 
af klasserne og et stort fokus på fælles-
skabet i både undervisningstiden og i 
skolefritidsordningen. Det betyder, at alle 
får en god oplevelse af, at man sagtens 
kan få glæde af hinanden, selv om man 
ikke går i samme klasse. Vi har således 
blandt andet tværfagligt emnearbejde 
flere gange årligt, ugentlig fællessamling 
og sportslige aktiviteter. Børnene har 
således stor glæde af det tætte samar-
bejde mellem skolens undervisnings- og 
fritidsdel. 

Elev Skole blandt de bedste
I trivselsmålinger placerer Elev Skole 
sig blandt de bedste i landet inden for 
både ”faglig trivsel”, ”støtte og inspiration 
i undervisningen” samt ”ro og orden”. Og 
blandt Aarhus Kommunes skoler scorer 
Elev Skole ligeledes højt i kategorierne 
”støtte og inspiration i undervisningen” 
og ”ro og orden”. Det er vi rigtig stolte af 
på Elev Skole.
Samtidig glæder vi os over en meget høj 
forældretilfredshed (jf. seneste kvalitets-
rapport for 2020). 

LÆS MERE OM ELEV SKOLE PÅ:
WWW.ELEVHAARUP-SKOLE.DK

For tiden planlægges en ny 
skole i Nye. 
Følg på: www.bornogungeinye.dk

For yderligere information.
Kontakt:

Skoleleder: 
Jens Mathiasen
Tlf. 87 13 63 44 eller 21 38 64 61



Ny skole i Nye
Tilflytningen til området har i de seneste 
år været så massiv, at det er nødvendigt 
med en ny skole. 1. oktober 2024 er en 
ny skole beliggende i den nye bydel Nye 
klar til indflytning. 

Skolen bliver for alle børn i Elev og Nye 
og vil rumme alle årgange fra 0. til 9. 
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klasse. Skolen er som den første i Aarhus 
Kommune planlagt i et tæt samarbejde 
med alle fritidsbrugere. 

Skolen vil således være det helt naturlige 
samlingspunkt for alle i og omkring Elev 
og Nye. 

Vi glæder os…



ÅBEN-BY- 
FESTIVAL D
I 2019 fik Elev Menighedsråd en god idé. 
For at binde den gamle og den nye del 
af sognet sammen kontaktede man for-
eninger og organisationer i området og 
gik i gang med at arrangere den første 
Åben-by-festival. 

Konceptet gik i al sin enkelhed ud på, at 
samle så mange gode kræfter som mu-
ligt om at komme ud af husene og ha-
verne og hilse på hinanden en weekend 
i september. 

Private initiativer blev også hilst velkom-
ne, og bag hele ideen ligger en tanke 
om, at vi alle sammen har noget at bidra-
ge med til fællesskabet. Man lagde der-
for op til at også private kunne byde ind 
med små arrangementer ala: kom og se 
min have, hør om min hobby, klap min 
kanin og lignende. 

Der var heldigvis stor opbakning, og den 
20. - 22. september 2019 løb 1. udgave af 
stablen og blev en stor succes. 

Nu er det blevet en tradition! Og hvert 
år den tredje weekend i september står 
Elev og Nye på den anden ende for at 
involvere så mange som muligt i arran-
gementer for enhver alder og interesse. 
På den måde lærer vi hinanden endnu 
bedre at kende og får mulighed for at 
besøge hinanden og komme tæt på de 
naboer vi endnu ikke har stiftet bekendt-
skab med. Og alt kan lade sig gøre! Ingen 
ideer er for store eller for små.

Hvis du har ideer eller bare har lyst til at 
være med i arbejdet omkring festivalen, 
er du mere end velkommen til at hen-
vende dig til sognepræst Lene Dahl-Han-
sen, som er tovholder på programmet, 
på led@km.dk eller 29 60 34 60.



ÅBEN-BY-
FESTIVAL
3. weekend i september



LIV - VARIATION 
BALANCED
Nye er en helt ny by, som over de næste 
30-50 år vil transformere landbrugsarea-
lerne syd for Elev, mellem Lisbjerg Skov 
og Høvej og skabe liv, variation og balan-
ce.  

Liv, variation og balance er grundvær-
dierne i udviklingen af Nye. I denne ud-
viklingsproces har vi hos Tækker haft 
rigtig mange studieture og afholdt rig-
tig mange inspirationsworkshops. En af 
de workshops, der står særligt tydeligt i 
hukommelsen, er en workshop, vi havde 
tilbage i 2008 med Jes Vagnby, som er 
tidligere Stadsarkitekt på Roskilde Festi-
val, hvor man én gang om året bygger en 
by til 90.000 mennesker. 

Organisationen bag Roskilde Festival 
bruger naturligvis rigtig meget energi på 
at finde ud, af hvem der skal optræde – 
men de bruger mindst ligeså meget tid 

og energi på at udvikle den oplevelse, de 
vil give deres indbyggere, når de bevæ-
ger sig fra teltet og frem til Orange Sce-
ne. En tur, der frem for alt skal være tryg, 
men som samtidig skal inspirere, forun-
dre og motivere og give lyst til at enga-
gere sig selv socialt.

Denne workshop var med til at rette vo-
res fokus endnu skarpere på mellem-
rummet og livet mellem boligerne. 

Hvilken oplevelse skal Nyes beboere 
have, fra de forlader hoveddøren, til de 
sidder på cyklen, i bilen eller står ved let-
banestoppet. I Nye er mellemrummet 
fælles for alle, og landskabet mellem 
boligerne er ikke opdelt af matrikelskel. 
Man ejer eller lejer det frimærke, huset 
står på, men så snart man bevæger sig 
ud af sin hoveddør, er man en del af fæl-
lesskabet.
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Man har naturligvis brugsret til sin terras-
se, så fællesskabet kan vælges til eller fra, 
som man har lyst, men det er dog klart, 
at man som beboer i Nye nok skal ville 
hinanden en smule mere end i traditio-
nelle byområder, hvor man kan søge ly 
og dækning bag ligusterhækken.

Når alle arealer mellem bygningerne er 
fælles, opstår der nogle muligheder, som 
man ikke ser traditionelt. Regnvands-
bassiner og vandrender kan placeres 
naturligt i lavninger, fælles parkerings-
pladser kan etableres hensigtsmæssigt, 
og landskab og beplantning kan udføres 
og etableres som ét samlet genkendeligt 
karaktertræk. Nye er tænkt og planlagt 
med udgangspunkt i arealernes iboende 
kvaliteter. Herunder særligt terrænvaria-
tionen.

Før en eneste bygning blev placeret, fik 
vi digitalt simuleret og analyseret kon-
sekvenserne af en 100 års regnvands-
hændelse. Klimatilpasning er således 
indarbejdet fra projektets begyndelse, 
og det er dermed sikret, at de øgede 
nedbørsmængder, man ser i Danmark 
og globalt, ikke på noget tidspunkt vil 
spille en utilsigtet rolle i Nye. Eventuel-
le vandmængder, som ikke kan håndte-

res i Nyes bassiner, vil løbe ud på veje og 
parkeringspladser - og ikke ind i huse og 
kældre.

Regnvandsbassinerne i Nye er forbund-
ne. Når vandstanden i bassinerne stiger 
til et givent niveau, løber det videre til 
næste bassin i systemet. I Nyes første 
etape er der i alt fire bassiner, og ved det 
nederste bassin har Tækker i samarbej-
de med Aarhus Vand etableret et rense-
værk. Renseværket behandler vandet fra 
bassinerne og pumper det tilbage i hver 
enkelt bolig, hvor det anvendes til toilet-
skyl og til tøjvask.

I Aarhus har vi noget af det bedste og 
reneste drikkevand, der findes, og den 
ressource skal vi passe på. Nyes vandhån-
deringsstrategi i kombination med Ren-
seværket sikrer, at beboere i Nye bruger 
40 procent mindre rent drikkevand end 
alle andre.

Rettidig omhu, analytisk tilgang, sokkel-
grunde og innovation er vigtige katalysa-
torer for LIV, BALANCE og VARIATION.

De tre billeder på side 20 og 21 er taget af Palle 
Herløv. Billederne på side 22 og 23 er taget af Ib 

Sørensen.
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Og så foregår det meste udenfor. Origi-
nalt outdoor. Naturen er vores madplads, 
soveplads og legeplads. Der er højt til lof-
tet og frisk luft nok til alle.

Lyder det for godt til at være sandt? Det 
passer. Bliv en del af eventyret! 

Familiespejd: søndage 9-11 
Ledet af Lærke Bro.

Mikro (0-1. klasse) & 
Mini (2-4. klasse): torsdag 17-18:30 
Ledet af Maj-Britt Kirketerp Martiny & 
Lene Duez

SKOVSPEJDERNE I
NYE, ELEV & LISBJERG
At være spejder er at udfordre sig selv 
sammen med andre. Og udfordringer er 
der nok af: Vi bestiger bjerge i Norge og 
leger indianer i det lokale krat. Vi bygger 
bivuakker og sover med månen som nat-
lampe. Vi er på vilde vandreture og ba-
der i hjemmebygget vandland.

Men det handler også om at stoppe op. 
Sidde ved det varme bål, tælle stjerner-
ne på nattehimlen eller gå en lang tur 
med lyden af sne under fødderne.

Uanset hvad, så gør vi det sammen. 
For det, at være spejder, er at være en 
del af et fællesskab. Det handler om at 
få mudder på tøjet – sammen. At sove i 
telt mens regnen hamrer ned udenfor – 
sammen. At hygge og fortælle vandede 
vittigheder på vandreturen – sammen.

Der er nye-venner-garanti – i den loka-
le spejdergruppe, på lejren i den anden 
ende af landet eller på ture til lande, du 
måske aldrig har hørt om før. Spejder-
fællesskabet er kæmpestort. Faktisk er 
der på verdensplan 38 mio. spejdere.

Find Skovspejderne på Facebook 
og skovspejderne.dk

 SKAL DU VÆRE MED?
Spejder? Ja, spejder! 

For det er store oplevelser, fællesskab, 
sug i maven, sved på panden

og selvtillid resten af livet.



KFUM-Spejderne er en gruppe, hvor der 
er plads til alle. Fællesskab er et nøg-
leord for os, og her får man venskaber 
for livet. Som spejder er man en del af 
en gruppe, som har noget helt specielt 
sammen. Som medlem af KFUM-Spej-
derne får man mulighed for at forholde 
sig til kristendom, og man lærer at dan-
ne sig en mening om, hvad man tror og 
ikke tror på. Er du troende, tvivlende el-
ler ikke troende - så har vi plads til dig.

Vi går derudover ind for social bæredyg-
tighed, som vi lærer børnene om, og vi 
er derfor næsten økologiske i alt, hvad vi 
arbejder med. 

Som spejder og voksen i Lystrup Grup-
pe udvikler du dig personligt og so-
cialt, og lederne engagerer sig meget i, 
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at børnene og de unge har det sjovt og 
udvikler sig tirsdag efter tirsdag. En stor 
del af dette er princippet om “Learning 
by doing”, med hvilket vi giver børn og 
unge plads til at prøve selv og gøre sig 
sine egne erfaringer. 

Som 100% frivilligt drevet forening har 
vi en forventning om, at alle hjælper til. 
Det kan være alt fra arbejdsdage, hjælpe 
med kørsel eller ved at dele sogneblade 
ud, som frivillig leder eller bestyrelses-
medlem eller noget helt femte. 

Besøg os på lystrupgruppe.dk eller kon-
takt os info@lystrupgruppe.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen 
enten som spejderforælder eller som fri-
villig i gruppen.

KFUM
SPEJDERNE



Elev Gymnastik Forening (EGF) har gen-
nem mange år tilbudt gymnastik for alle 
sognets beboere. Programmet består af 
en blanding af motionsgymnastik, styr-
ketræning, aerobic, smidighedstræning, 
afspændingsøvelser og brug af redska-
ber og meget andet. Det har altid fundet 
sted i gymnastiksalen på Elev Skole. 

Der har gennem rigtig mange år været 
et damehold og et herrehold, og det 
har i langt de fleste år fundet sted tirs-
dag aften. Der har gerne været omkring 
40 deltagere i alt pr. sæson, som stræk-
ker sig fra begyndelsen af september til 
april. 

Oprindelig opstod ideen om at oprette 
muligheden for afholdelse af gymnastik 
lokalt på Elev Skole og blev som sådan 
iværksat af to til tre personer. 

I første omgang skete det som en un-
dergruppe under Elev Borgerforening, 
som søgte om lokaletilladelse på skolen, 
og AOF var dem, der fandt instruktører, 
men i midt 80’erne overtog lokale bebo-
ere driften af holdene, og i 2002 fik for-
eningen sine egne vedtægter.

GYMNASTIK
FORENINGEN

KONTAKTOPLYSNINGER: 

Mail: egf@sbilde.dk
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Foto side 26 og 27: Palle Herløv
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IDRÆTS
FORENINGEN

Vi støtter breddeidrætten 
med fokus på sammenhol-
det. Vi ønsker at skabe sunde 
fællesskaber og rammerne 
for udvikling af sammenhold 
på tværs. Elev-Nye Idrætsfor-
ening har til formål at sikre, at 
Elev og Nye er og forbliver en 
aktiv by, som er rar at bo i. 

Derfor sætter vi rammerne for, 
at der altid er et tilbud, som 
passer til dig.

Tilmeld dig til det hold, der 
passer dig, eller lad os hjælpe 
med at sætte dit hold i gang.

Foreningen blev stiftet i 2014, 
og har været rammen om 
træning og arrangementer i 
mange idrætsformer. Tilbud-
dene justeres løbende og har 
indeholdt bl.a. fodbold, in- og 
outdoor fitness, cykling, løb, 
pilates, skateboard og løbe-
hjul, gymnastik, yoga, padel 
og tennis. 

Det varierende udbud af tilbud 
opdateres løbende på forenin-
gens Facebookside ”Elev-Nye 
idrætsforening”. Samme sted 
er du velkommen til at hen-
vende dig, hvis du har en idé til 
en idrætsgren, som styrker by-
ens sundhed og sammenhold. 

Elev-Nye IF – 
vi vil være en aktiv by!

Foto side 28 og 29: Palle Herløv
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get, men der vil også være plads til an-
dre fællesskaber og aktiviteter såsom 
musik, sang, debatter, film, foredrag, 
fællesspisning, yoga…ja, der er masser af 
muligheder og håbet er, at huset kom-
mer til at emme af liv og samvær og vil 
blive flittigt besøgt og brugt. 

FÆLLESSKABETS
HUS
I starten af 2023 kommer der endnu et 
hus til Nye: Fællesskabets Hus. 

Huset har tidligere været midlertidig kir-
ke i Balle v. Silkeborg, og skal nu danne 
rammen om fællesskab og samvær i Nye. 
Fællesskabets Hus skal blandt andet bru-
ges som kirke, indtil den nye bliver byg-



Seniorklubben er for alle +60-årige, som 
har lyst til at være med i et hyggeligt fæl-
lesskab for seniorer i Elev og Nye. Klub-
ben er startet i efteråret 2015 og har pt. 
41 medlemmer. Seniorklubbens formål 
er, at +60-årige i Elev-Nye og omegn har 
mulighed for at deltage i et godt fælles-
skab, forblive aktive og dermed styrke 
livskvaliteten og det gode liv.

Gennem forskellige aktiviteter som fore-
drag, brætspil, kortspil, sang, ekskursio-
ner, fællesspisning og meget mere, øn-
sker vi at udvikle et godt og inspirerende 
fællesskab, som bygger på, at vores egen 
indsats er det bærende element.

Det ligger fast, at vi holder julefrokost 
den sidste klubdag i december. Ligele-
des afholdes generalforsamling den sid-
ste klubdag i april. Derudover har vi en 
fællesspisning i efteråret og i foråret.

Vi har haft foredrag, der spænder over 
emner som redningsaktioner til søs til 
rejseberetninger  og debatemner som 
Klima - fup eller fakta. 

Vi skal i denne sæson 2021/22 bl.a besø-
ge Besættelsesmuseet og på Baggårds-
vandring i Aarhus og høre foredrag om 
kirken La Sagrada Familia i Barcelona.
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Sæsonen går fra september til og med 
april (undtaget skoleferier og helligdage).

Vi har mødedag hver anden mandag i 
lige uger om eftermiddagen fra kl. 14.30 
til ca. 17.00. Mødested: Elev Sognehus.
Årligt kontingent er 100 kr. pr. person.

SENIOR
KLUBBEN

Har du/I lyst til at deltage 
kan du sende en mail til 
Ib Bille på
ib.bille@gmail.com
og indbetale 100 kr. på:
reg. 2404 konto.nr 6895923166

For yderligere information se 
under Elev Kirke, Arrangementer, 
Elev Seniorklub: elevkirke.dk
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Der må ikke være økonomi mellem be-
søgsven og -vært, og besøgsvennen må 
ikke påtage sig hjemmehjælpens opga-
ver. 

Der arrangeres løbende mindre sam-
menkomster og en årlig udflugt for be-
søgsvenner og -værter. 

Besøgstjenestens koordinatorer formid-
ler kontakten mellem besøgsvenner og 
-værter.

BESØGS
TJENESTEN

Besøgstjenesten er blevet til i samarbej-
de mellem Sønderskovhus, Fællesrådet 
og kirkerne i Lystrup-Elsted-Elev-Nye 
området. Formålet er at etablere og op-
retholde et korps af frivillige besøgsven-
ner med den hensigt at skabe kontakt 
mellem venner og handicappede, en-
somme eller ældre besøgsværter. Må-
let er at formidle kontakt, hvor sygdom, 
handicap eller ensomhed gør det svært 
selv at komme ud og deltage i et reelt 
fællesskab. 

Der kræves ingen særlige forudsætnin-
ger, men evne til at lytte og leve sig ind 
i et andet menneskes situation. Besøgs-
vennen skal have tid og lyst til at besøge 
et andet menneske fast og regelmæs-
sigt. Besøgsvennen kommer på besøg 
efter aftale, og er således gæst i hjem-
met. Besøgsvennen har tavshedspligt. 

Indholdet af besøgene er helt afhængig 
af lyst og interesser, men kan f.eks. være: 
Snakke, hygge, drikke kaffe, gå ture, læse 
op, skrive breve, følge til arrangementer, 
udveksle nyheder og være sammen. 

Har du lyst til at være besøgs-
ven, eller vil du gerne have en 
besøgsven, så henvend dig til 
koordinatorerne: 

Solvejg Østergaard
tlf. 23 34 81 53 

Ester Bork Sørensen
tlf. 22 78 65 55



Endelig har Fællesrådet det som en vig-
tig opgave at holde medlemmerne og 
beboerne i lokalområdet informeret om 
initiativer og aktiviteter.

Det daglige arbejde i Fællesrådet vareta-
ges af forretningsudvalget og en række 
rådgivende udvalg omkring byplan, in-
frastruktur og kultur. Forretningsudval-
get vælges på det årlige repræsentant-
skabsmøde, der finder sted i maj.

PÅ HJEMMESIDEN...
Fællesrådet har oprettet og driver hjem-
mesiden 8520.dk - en portal for lokal-
områdets borgere, foreninger og in-
stitutioner. Her findes information om 
lokalområdet af generel karakter såvel 
som om aktuelle emner og arrangemen-
ter. Ligeledes finder man her nærmere 
information om Fællesrådets arbejde.

FÆLLES
RÅDET

Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har 
til formål at være en organisation, der 
kan fungere som et samlende talerør for 
lokalområdet over for Aarhus Kommu-
ne og lignende instanser. 

Fra 2017 har Aarhus Kommune godkendt, 
at Fællesrådet ud over Lystrup, Elsted og 
Elev også kommer til at dække Nye. Som 
medlemmer af Fællesrådet kan optages 
foreninger, grundejerforeninger, beboer-
grupper, institutioner mv. i lokalområdet.

Fællesrådet skal fungere som et inspire-
rende og kreativt forum, der skal fasthol-
de, fremme og koordinere lokalområdets 
interesser. Rådet skal søge at koordinere 
medlemmernes gennemførelse af akti-
viteter, og kan bistå med problemløsnin-
ger samt forhandle med offentlige myn-
digheder. Rådet skal i sin virksomhed 
her respektere ethvert medlems ønske 
om egen forhandlingsret. 
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En initiativgruppe under Elev kirkes me-
nighedsråd ønsker sammen med øvrige 
foreninger og organisationer i lokalsam-
fundet at byde nye borgere i området 
velkommen. 

De forskellige tekster er skrevet af de re-
spektive foreninger og samlet af initiativ-
gruppen.

Folderen forventes løbende opdateret, og 
har du noget, som du ønsker skal ændres/
indgå i næste udgave, kan du kontakte 
Elev Kirke på mail: elev.sogn@km.dk

Herfra en stor tak til alle samarbejdspart-
nere og bidragsydere og en særlig tak til 
Lystrup Sognestøtte og Tækker Group for 
økonomisk støtte.
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NYE DRØMME
BINDER OS SAMMEN
Denne folder er for både 
gamle og nye borgere.
Læs den - gem den - brug den 
og bliv en del af dit lokale 
fællesskab.
- drøm med...


