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ÅRETS BORGER i 8520

Kitty Mogensen kåret som Årets Borger 2020.

Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har i gennem snart mange år haft en tradition for at kåre Årets Borger
og Årets Lokalitet i 8520 området. Det sker i henholdsvis lige og ulige år. I 2019 blev 
Virksomhedsfælleskabet  Innovation Lab Årets Lokalitet.

I år gælder det Årets Borger, og det er 17. gang, at Fællesrådet tager initiativ til at hædre en person, der 
har gjort en særlig indsats her i 8520-området. Blandt de gode forslag, Fællesrådet modtog her i 
forsommeren, er valget i år faldet på Kitty Mogensen fra Lystrup Genbrugs Center, fortæller Jørgen 
Andersen.

Som mangeårig Lystrupborger har Kitty Mogensen gennem årene engageret sig og ydet en stor 
uegennyttig indsats som frivillig ressourceperson i en række forskellige sammenhænge i lokalsamfundet. 
Det gælder ikke mindst hendes store indsats i Lystrup Genbrugs Center, hvor hun har været leder af 
butikken i de seneste 10 år. Hun er derudover engageret i andre aktiviteter inden for Kirkens Korshær og 
andre velgørende organisationer som Kræfter til Kræft og Informationscenter for Alternativ 
Kræftbehandling.

Det er ikke mindst hendes fortjeneste, at Lystrup Genbrugs Center, eller som det hedder i daglig tale, 
”Genbrugsen” er et populært sted at handle, et væsentligt aktiv for det sociale arbejde, og et godt og 
meningsfuldt sted at gøre en frivillig indsats. Det stiller sine krav at være leder af en butik med omkring 
45 frivilligt ansatte, både med hensyn til at få vagtplaner til at gå op og til at løse og udvikle de mange 
opgaveområder, der findes her som i andre virksomheder.

Lystrup Genbrugscenter omsætter i dag for ca. 900.000 kr. og sammen med Lystrup Møbelgenbrug i alt 
for ca. 1,5 mio. kr. årligt. Det er midler, som kommer Lystrup Sognestøtte og Kirkens Korshær til gode.

Fejringen af Kitty Mogensen fandt sted ved et arrangement i Lystrup Kirke den 1. oktober 2020. Under 
indtryk af Corona-situationen var arrangementet for en indbudt kreds og ikke offentligt 
forhåndsannonceret.

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