Årets Borger 2008.
Så var der fest for Årets Borger på Sønderskovhus
torsdag den 19. juni 2008 i forbindelse med caféens
kartoffeldag.
Gerda og Børge Mikkelsen blev hædret for deres
mangeårige frivillige arbejde for ældre medborgeres
ve og vel.
Ved overrækkelsen af portræt og ur med inskription
holdt formanden for fællesrådet Hans Schiøtt
følgende tale:
Hvert andet år udpeger fællesrådets kulturudvalg
årets borger, en person, som ved et uegennyttigt og
uselvisk arbejde for andre har bidraget til at gøre
vort område til et bedre sted at være i.
I år er valget lidt usædvanligt, idet vi kårer, ikke en,
men to borgere, nemlig ægteparret Gerda og Børge
Mikkelsen. Begrundelsen for denne afvigelse
kommer senere. Gerda og Børge tilhører den
eksklusive del af befolkningen her i Lystrup-ElstedElev, som har boet her længe før alting gik af lave, dvs. før byudviklingen tog fart i begyndelsen af
tresserne. Dengang var befolkningstallet i de to små kommuner Elsted og Elev noget under 1000
tilsammen, hvor vi nu er mere end tidoblet. Ja, Gerda er endog i den endnu mere eksklusive
befolkningsgruppe, som er født og opvokset her, og er således en af de ældste af ’urbefolkningen’.
De to startede selvstændig vognmandsforretning i halvtredserne, så er der nogen, der kender
området ud og ind, er det Børge, som har kørt området tyndt gennem mange år. De har været med
til at se, at man tørlagde engene, hvilket var god politik dengang i halvtredserne, hvor der kunne
skaffes god landbrugsjord, og glæder sig nu sammen med os andre over, at naturen er genskabt med
den smukke sø.
Om valget af Gerda og Børge skriver kulturudvalget:
Fællesrådets kulturudvalg har modtaget 7 forslag indsendt af borgerne i Lystrup-Elsted-Elev, og på
mødet 14.maj 2008 er valget enstemmigt faldet på Gerda & Børge Mikkelsen med følgende
begrundelse:
De har gennem rigtig mange år ydet en kæmpeindsats som frivillig arbejdskraft på Sønderskovhus,
og man kan ikke ”præmiere” den ene frem for den anden, så i år er det for en gangs skyld et parløb.
Nævnes kan deres engagement med kioskvognen med alsidigt tilbud til beboerne, og uden dem
havde det nok ikke fungeret så smertefrit som det gjorde, hvad angår indkøb og salg samt en lille
sludder.
Da caféen skulle renoveres, arbejdede Børge også her i utallige timer.
Endelig skal nævnes det årlige julemarked, hvor Gerda og Børge har deltaget i arbejdet med at

arrangere, indsamle effekter, indhente tilskud fra erhvervslivet, som de selv omsatte på passende vis
til præmier m.v., ligesom de i flere dage forinden var med til at opstille boder, passe boder samt den
uundgåelige oprydning, som fulgte.
Gerda og Børge Mikkelsen har således bidraget til at gøre livet lettere for beboerne på
Sønderskovhus, og de er absolut værdige til udnævnelsen som Årets Borger(e) 2008 i LystrupElsted-Elev.
Hjertelig Tillykke og Tak for jeres indsats!

Der var mødt mange frem for at være med til at
hylde Gerda og Børge. Sønderskovhus stod for et
lækkert traktement.

