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19. august 2014

PRESSEMEDDELELSE
ÅRETS BORGER I 8520
Arne Pedersen bliver årets borger 2014.
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd har som en af de tilbagevendende aktiviteter at kåre ”Årets Borger” eller
”Årets Lokalitet”. Det sker henholdsvis i lige og ulige år. I 2013 blev Byggelegepladsen Sønderskov, også
kaldet ”Byggeren” årets lokalitet.
I år gælder det årets borger, og det er 13. gang, at Fællesrådet tager initiativ til at hædre en person, der har
gjort en særlig indsats her i 8520-området. Blandt de velmotiverede forslag, Fællesrådet modtog her i maj,
faldt valget på Arne Pedersen, fortæller Jørgen Andersen fra Fællesrådets Kulturudvalg.
Gennem hen ved et halvt århundrede har Arne Pedersen været en person, der har taget initiativer og med
en stor personlig arbejdsindsats bidraget inden for en lang række områder til gavn for Lystrup.
Således var han en af de ihærdige initiativtagere til etableringen af Lystrup-Elsted Beboerhus, og han var i
80’erne initiativtager til en lokal studiekreds, der med sit bidrag satte tydelige spor den første
kommuneplan, der blev udarbejdet for Aarhus. Ligeledes var han en central figur, da Lystrup-Elsted-Elev
Fællesråd blev dannet i 1994, og han har været et mangeårigt aktivt og konstruktivt medlem af Fællesrådets
forretningsudvalg, til han udtrådte ved repræsentantskabsmødet i maj i år.
Arne Pedersen har været en afgørende ressourceperson i forbindelse med Lystrup Genbrugs butikker, dels
var han blandt initiativtagerne, dels som leder og senere bestyrelsesformand for butikkerne, der hvert år
skaffer et stort beløb til humanitært arbejde. Også på et bredere plan har han kastet sine kræfter i
humanitært arbejde som gennem Y-mens klub.
Gennem de senere år har Arne Pedersen været formand for brugerrådet på Sønderskovhus, hvor han er
respekteret for sine samarbejdsevner og sin utrættelige indsats med igangsætning af aktiviteter for husets
brugere. Efter 6 år forlod han stolen og blev i stedet valgt Aarhus Kommunes Ældreråd, hvor han sidder i en
række af rådets udvalg og repræsenterer rådet bl. a. indenfor frivilligområdet.
Kåringen af Arne Pedersen som Årets Borger 2014 markeres ved et arrangement
Fredag den 12. september 2014, kl. 17.00 i
Lystrup Genbrugs Center
Sønderskovvej , 8520 Lystrup
Yderligere oplysninger kan fås hos kulturudvalgets formand, Jørgen Andersen, tlf. 40436227 eller
ja@slaaenbakken17.dk

