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PRESSEMEDDELELSE

ÅRETS BORGER I 8520 

Carl Erik Vase og Co bliver årets borger 2012.

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 2011 blev den tidligere æbleplantage 
”Æblehaven”   årets lokalitet efter, at området havde fået et gevaldigt løft..
 I år gælder det årets borger, og det er 12. gang, at Fællesrådet tager initiativ til at hædre en person, der 
har gjort en særlig indsats her i 8520-området. Blandt de mange velmotiverede forslag,  Fællesrådet 
modtog her i maj, faldt valget på Carl Erik Vase, fortæller Jørgen Andersen fra Fællesrådets 
Kulturudvalg.  
Carl Erik Vase er en ildsjæl og mønsterbryder ud over det sædvanlige. Ud over at være aktiv, når der 
skal samles midler ind til sociale formål gennem f. eks.  Aarhus Y’mens club ”Nordstjernen”, er han 
skattet som ”tjener Vase” i caféen på Sønderskovhus, til rådighed som chauffør på lokalcentrets 
tandem og et aktiv som frivillig ved  Lystrup Kirke bl. a. som konformandmentor. Carl Erik Vase hører 
til dem, der bare gør tingene , fordi han synes det skal gøres – uden taktiske overvejelser Han  vælger 
gerne utraditionelle løsninger og er ikke bange for at prøve tingene af.
Det var da også Carl Erik Vase, der gik forrest i et initiativ med at holde byen ren, et initiativ, der fik 
sit helt særlige perspektiv, fordi den tidligere efterskoleforstander tog kontakt til skolen og fik nogle 
elever med på holdet. 
 Typisk for Carl Erik Vase er da også, at han for at blive ”Årets Borger” betingede sig, at det ikke kun 
var ham, men også nogle af de elever, som gik med i initiativet med at holde byen ren, der skulle have 
del i prisen. 
Årets Borger 2012 er derfor Carl Erik Vase og Co, hvor Co er de to skoleelever Sofie Højen Kyed og 
Nanna Hein Knudsen.

Fejringen af  Årets Borger og Co finder sted ved et hyggeligt kaffebord
Lørdag den 29. september, 2012 kl. 10.00
Lokalcenter Sønderskovhus

Yderligere oplysninger kan fås hos kulturudvalgets formand, Jørgen Andersen, tlf. 40436227 eller 
ja@slaaenbakken17.dk


