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Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har i år valgt at kåre Elev Sognehus som ”Årets Lokalitet 2017”.

Blandt de forslag, Fællesrådet modtog i forsommeren, har rådet valgt Elev Sognehus, som den lokalitet i 
8520-området, der skal have prisen ”Årets Lokalitet 2017”.

Elev Sognehus blev indviet den 21. marts 2015 efter næsten 2 årtiers bestræbelser på at få etableret nogle 
sognelokaler i tilslutning til Elev Kirke. Vejen her til har været både lang og kringlet med mange forskellige 
forsøg fra de skiftende menighedsråd på at få løst behovet for faciliteter til de forskellige aktiviteter omkring
kirken i det stadig voksende lokalsamfund. En side af sagen var overhovedet at skaffe forståelse for behovet 
og økonomiske muligheder hos de kirkelige myndigheder, en anden at finde egnede lokaliteter. Man 
arbejdede med så forskellige forslag som køb af en af gårdene i byen og et udhus ved en anden ejendom. En
overgang så det ud til at lykkes at etablere et lovende projekt sammen med Elev Skole om en udbygning, 
der kunne give plads til skolens SFO i dagtimerne og i øvrigt være sognelokaler. Det kom til at gå anderledes,
da menighedsrådet fik mulighed for at erhverve ejendommen Høvej 4, der lå attraktivt helt omkranset af 
kirkens arealer. 
Efter erhvervelse i december 2012 og de nødvendige forberedelser og projektering blev 1. spadestik taget i 
foråret 2014 og byggeriet færdiggjort og taget i brug i december 2014. Sognehuset, der i arkitektur og 
materialer er opført med respekt for det omgivende landsbymiljø, er tegnet af arkitekt Keld Bekmand, 
Hammerum.  

Fællesrådet har i en efterhånden lang årrække haft den skik at kåre ”Årets Lokalitet” og ”Årets Borger” i 
henholdsvis ulige og lige år. Sidste år var det således Birte Ammitzbøll, der fik den fortjente pris som Årets 
Borger og i 2015 blev Lystrup Idrætsanlæg kåret som Årets Lokalitet 2015.

Når Elev Sognehus i år blev valgt blandt de indkomne forslag, siger Jørgen Andersen fra Fællesrådet, skyldes 
det ikke mindst, at det med betydeligt lokalt initiativ er lykkedes at få etableret et hus, der ikke kun 
imødekommer Elev Sogns stadig mere påtrængende behov for sognelokaler, men også et hus, der er 
samlingssted for en mangfoldighed af aktiviteter, som der ikke tidligere var mulighed for i Elev. Dertil 
kommer så, at huset som bygværk er føjet smukt ind i det oprindelige landsbymiljø.

Kåringen af Elev Sognehus som Årets Lokalitet 2017 finder sted ved et arrangement i Sognehuset, Høvej 
4, Elev lørdag den 23. september 2017, kl.  10.00. Alle er velkomne.


