
John Overgaard blev Årets Borger 2002 

 Fællesrådets kulturudvalget har i år modtaget et rekordstort antal af forslag til 

Årets Borger 2002. Der er indleveret i alt 17 forslag til udvalget fordelt på 11 

kandidater. Et enigt kulturudvalg har på sit møde torsdag, den 23. maj 2002 

udpeget journalist John Overgaard til Årets Borger 2002. 

John Overgaard har boet i Lystrup i 28 år. I 17 år har han været tilknyttet F.D.F. 

Lystrup-Elev, hvor han har været en markant leder og lagt et meget stort stykke 

arbejde i dette børne- og ungdomsforbund. F.D.F., hvis oprindelige navn er 

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund er opbygget på et kristent livssyn. 

 Sidste år tog John Overgaard initiativet til at starte L.M.F. – Lystrup 

Musikforening, hvor han er formand. Den forholdsvis nye forening, som er for 

rytmisk musikinteresserede voksne borgere i 8520-området, har allerede over 100 medlemmer. Foreningen 

har gjort sig bemærket  ved at afholde flere gode arrangementer i Elsted-Lystrup Beboerhus, blandt andet 

koncerter og musikcaféer. Dermed har han været med til, at Lystrup nu er blevet til et ”Gå i byen”-sted. 

John Overgaard har i sine syv år som lokalskribent for Århus Stiftstidende sat 8520-området på landkortet 

og skrevet et utal af artikler om vores område. Hvis det var ham muligt, så var han med pen og blok 

personligt til stede for at berette om alt mellem himmel og jord. 

Er der noget i byen, der burde være bedre, så ofrer John Overgaard gerne sin tid på forskellige 

interessegrupper i 8520-området. Senest kunne man se ham særdeles aktiv i forbindelse med 

”ældreboligsagen”. Her har byen nu på bl.a. foranledning af den såkaldte ”Ulstrup-gruppe” fået en bedre 

placering af plejeboligerne og derved opnået en bevarelse af byens festplads. 

John Overgaard har senest ladet høre fra sig, da man kunne læse i byens avis, ”Lystrup-Elsted-Elev 

Lokalavis”, at han har overtaget redaktørjobbet på avisen. Derved har han været med til at sikre lokalavisens 

fremtid. Det var til stor glæde for mange borgere i Lystrup, da Lokalavisen efter en kort udgivelsespause, 

igen dumpede ind i vores brevsprækker. Avisen er med til at gøre os til ”et helt” lokalområde og øge 

samarbejdet og forståelsen for hinanden. 

Indtil i år har Fællesrådet kåret Årets Borger hver år. Dette vil fremover blive ændret til hvert andet år. 

Derfor er Årets Borger i år kåret for 2002. Fællesrådets formål med at vælge en Årets Borger er at hædre en 

borger, der gør eller har gjort en sær1ig indsats for 8520-området. Det må i høj grad anses for at være 

tilfældet med John Overgaard. Kulturudvalget mener, at det ikke kun er det rigtige valg – men også et 

populært valg for byen. 

Prisoverrækkelsen vil finde sted ved et Åbent hus arrangement på Valdemarsdag i Lystrup kirkes 

konfirmandstue lørdag, den 15. juni 2002 fra kl. 14 –16. 
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