
Hermed de nominerede til ”Årets ildsjæl 2017”.

Navn på 
nominerede

Lokalområde Engageret i 
foreninger

Nomineret fordi – indstillingens ordlyd Forvaltningens 
kommentarer

Bjarke 
Nordentoft

Øster 
Bjerregrav

Fmd. og 
initiativtager til 
Øster Bjerregrav 
Aktivitetspark, 
Fmd. i 
Boldklubbens 
Fitness Center.

Støtter med bl.a. 
fondsansøgninger 
og fysisk arbejde i 
flere andre lokale 
foreninger 

Det som gør at jeg mener Bjarke har fortjent denne nominering er hans: 
opfindsomhed, vedholdenhed, objektivitet, evne til at samle og hans 
evindelige positive syn på tingene. 
Han er opfindsom og finder nye veje til målene han arbejder imod, det 
værende kreativitet i at finde midler gennem fonde, andre foreninger eller 
ved lokal og frivillig arbejdskraft. 
Han er vedholdende i hans forsøg på at skabe en positiv forandring for 
lokalsamfundet, han lader sig ikke begrænse af udfordringer og nederlag, men 
holder fokus på målet og det som det kan bringe med sig. 
Han er objektiv, og med det mener jeg at han ser samfundet som en helhed 
og ikke kigger på byen ud fra en enkelt forening, men ud fra hvad gavner byen 
samlet set mest. 
Hans positivitet og evne til at samle byen omkring sig er nok den største 
ressource han besidder, han formår at skabe et sammenhold i projekterne og 
mellem de foreninger, borgere og institutioner som har en interesse i det, 
herudover skaber hans positive og fremad orienterede vinkel, virkelyst og 
motivation i de andre ildsjæle i byen. 
Han fortjener i høj grad denne anerkendelse for hans indsats for vores lokal 
samfund.

OBS – Øster Bjerregrav 
Aktivitetspark er 
nomineret til årets 
initiativ.

Ida Sloth Øster Velling Øster Velling 
Ældreklub

Min kandidat til årets ildsjæl er Ida Sloth. 
Hun har boet i Øster Velling siden starten af 60erne. I 70erne da hun var med 
til at starte FDF op i Stevnstrup. I løbet af ingen tid kom der 100 børn med til 
FDF. Selv da hun overgav tøjlerne til andre ledere, deltog hun i de forskellige 
lejre som køkkentante, trods det, at hun er mor til 5 børn. 
Senere har hun deltaget i og drevet Øster Velling ældreklub. Den består i dag 
af ca. 40 medlemmer fra Øster Velling og omegn. Det er hovedsageligt 
pensionister, der kommer til møde hver anden tirsdag. Ida lægger et stort 
arbejde i at finde foredragsholdere til møderne og arrangerer hvert år en 
bustur for medlemmerne. 
I det daglige gør hun en stor indsats for lokalområdet og støtter op om de 
forskellige initiativer, som der er gang i i byen. Senest har hun koordineret og 



deltaget i oprydning og rengøring af vores lokale forsamlingshus, under vores 
store projekt ”Naturen i landsbyen, landsbyen i naturen” 
Man kan være helt sikker på at man aldrig går forgæves, hvis man beder Ida 
om hjælp til noget, hvad enten det er rengøring i vores fælles forsamlingshus 
eller det er klaverundervisning af byens håbefulde klavertalenter, og aldrig 
forlanger hun noget til gengæld. 
Ud over alt det frivillige arbejde hun gør, er hun travlt beskæftiget med at 
passe sine 13 børnebørn 
Hun er interesseret i vi andres ve og vel, og hvis der er noget hun finder 
bekymrende i forhold til andre menneskers problemer, så gør hun noget ved 
det. 
Ida er en sand ildsjæl og en kæmpe gevinst for vores lille samfund her i Øster 
Velling, og så har hun været en ildsjæl hele sit 80 årige liv.

Mette Dyhr Havndal og 
Omegn

Havndal Fitness – 
med til at starte 
fitnesscentret/for
eningen op i 
2010. Hun er også 
med i 
styregruppen for 
Egnsudvikling 
Ommersyssel og 
har været blandt 
initiativtagerne til 
Eventgruppen for 
Havndal Hallen

Vi er heldige at have Mette i vores forening, Havndal Fitness! 
Mette er kendetegnet ved at have et drive, en energi, og en lyst til at skabe 
udvikling, og absolut ikke stå stille! 
Mette holder sig opdateret på alt muligt, der kan komme vores forening, 
medlemmer og frivillige instruktører til gode. Hun følger med i, hvad der 
findes af nye trends, hvad der rører sig på fitnessscenen også i udlandet, hvad 
der kommer af nyt udstyr, og hvordan vi bedst anerkender de frivilliges 
indsats. 
Hun bestrider mange opgaver i Havndal Fitness; administration, hjemmeside, 
Conventus bookingsystem (som hun også underviser i, i mange andre 
foreninger og kommuner), regnskab og øvrige opgaver vedr. økonomi, 
kontingent og alt vedr. IT og markedsføring. 
Mette er rigtig god til networking. Hun er med til at skabe kontakter til andre 
foreninger og samarbejdspartnere, fx ved at deltage i inspirationsture og 
netværksmøder – altid med øje for, hvad der kan tages med hjem til Havndal 
Fitness. 
Mette har en god kontakt til kommunens Kultur og Fritidsforvaltning, og står 
bl.a. for de indberetninger, kommunen skal have hvert år. 
Mette er meget serviceminded, og er altid klar til at hjælpe både de frivillige 
instruktører og medlemmer, hvis der er problemer. Kan problemet ikke løses 
over tlf., kan hun tit stå i centret i løbet af 5 min og hjælpe. Selv når Mette 
gennem sit job, har været på studietur med elever til USA, og når hun har 



været på skiferie med familien Østrig, løser hun opgaver for Havndal Fitness. 
Det er commitment! 
Vi, der sidder i bestyrelsen med Mette, oplever hende som en fantastisk 
sparringspartner! Hun er faglig og saglig, og altid godt forberedt. Og vigtigst – 
så ser hun muligheder frem for begrænsninger. Hun tør! –tage nogen chancer 
– og lader sig ikke begrænse af, hvad andre måtte tænke, eller hvad ”man 
plejer”. Og så er hun skide sjov og festlig! Mette bruger rigtige mange frivillige 
timer på Havndal Fitness (og andre foreninger) – fordi hun godt kan li´ det! 
Hun brænder for, at vi ikke skal ”halte bagud” eller ”nøjes”, bare fordi vi bor 
på landet. I hendes optik, kan vi ligeså godt gå forrest! Mette er en ildsjæl – 
både for Havndal Fitness, og for lokalområdet i det hele taget, som hun 
brænder for at udvikle. 
Ved siden af alle de opgaver Mette løser i Havndal Fitness, har hun også et 
fuldtidsjob som lektor på en handelsskole, og har en familie bestående af en 
kæreste og 2 børn. 
Vi beundrer den iver og det engagement hun har i lokalsamfundet, samt 
evnen til at holde mange bolde i luften, og vi sætter stor pris på den KÆMPE 
INDSATS hun yder for Havndal og omegn, og vi synes, at hun om nogen 
fortjener at blive Årets Ildsjæl. 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Havndal Fitness

Ole Horsager 
Clausen

Kraftcenter 
Korshøj i 
Harridslev

Kraftcenter 
Korshøj, 
Harridslev 
Beboerråd, 
Udarbejdelse af 
udviklingsplan for 
Harridslev og 
dannelsen af 
Landsbyklyngen 
Kronjylland

Ole har efter et aktivt arbejdsliv virkelig bidraget til Harridslevs og omegns 
udvikling igennem de ovenfor nævnte grupper, dannelser og meget mere. Ole 
bruger meget af sin tid for at give udvikling til andre. Ole bidrager med sin 
store erfaring fra lokalpolitik og foreningsengagement.

OBS – Landsbyklyngen 
Kronjylland er 
nomineret til årets 
initiativ.

Sus Anne 
Melin 
Knudsen

Fårup "De frivillige 
krager", "Venlig 
boerne", Aktiv 

Sus har, sammen med Ejnar og Kurt, fremtryllet et fantasifyldt, rekreativt 
område i et tidligere urskovslignende område i Fårup. Der er nu grusbelagte 
stier, mystiske huler, nisser og trolde på forskellige årstider, samt en ryddelig 

OBS – to nomineringer 
på Sus Anne Melin 
Knudsen.



"Troldemor", 
Frivillig på Fårup 
Ældrecenter, hvor 
hun står for 
ældregymnastikk
en.

plads, hvor man kan sidde og nyde naturen. Seneste element er et shelter, 
som Sus har fået etableret efter indsamling blandt byens borgere. Området er 
nu et yndet tilholdssted for alle aldersgrupper. 
Ud over "Anlægget", så er Sus engageret i "de frivillige krager", som støtter op 
om det lokale plejehjem, dels ved frivillig indsats, dels ved at søge midler til 
forbedringer. 
Sus har desuden fungeret frivilligt som koordinator for at støtte op om 
flygtninge ved at formidle indsamling af effekter, som de tilflyttede flygtninge 
har behov for. 
Borgerforeningens bestyrelse ønske med indstillingen at udtrykke vor store 
anerkendelse af den indsats, som Sus yder. Indsatsen skaber positiv stemning 
i ved inddragelse af lokalområdets borgere i de indsatser, som Sus 
koordinerer. Mange andre ildsjæle i området yder en stor og engageret 
indsats, men Sus´ indsats betragter vi som enestående, da den favner alle 
aldersgrupper og etniciteter.

Sus Anne 
Melin 
Knudsen

Fårup Ja, "De frivillige 
krager", "Venlig 
boerne", Aktiv 
"Troldemor", 
Frivillig på Fårup 
Ældrecenter, hvor 
hun står for 
ældregymnastikk
en.

Sus er en ægte ildsjæl, altid parat til at hjælpe de svage. Finder et overskud 
uden lige. Hjælper gerne de nye flygtninge i byen, med at finde sig til rette, og 
hjælper med mange praktiske ting. Hjælper til, at de ældre får mere indhold i 
hverdagen, står for gymnastik x2 ugentl. på Fårup ældrecenter. Aktiv i "De 
frivillige Krager" der støtter beboerne på Fårup Ældrecenter, så hverdagen 
bliver lidt sjovere. Initiativtager til vores "Troldeskov" anlægget, hvor Sus har 
fået skaffet et skøn oase, for især dagplejerne, men også for alle os andre i 
byen, med hyggelige små stier med små trolde, der er gemt, kælkebakke, 
shelter så der kan overnattes dernede, borde og bænke, bålplads m.m. 
Alt dette for at glæde andre, og ikke for egen vindings skyld. Sus er altid parat 
til at hjælpe andre, der har brug for det, derfor fortjener hun så meget denne 
anerkendelse.

OBS – to nomineringer 
på Sus Anne Melin 
Knudsen.

Vagn Lilltorp Fårup og 
Omegn

Vagn er 
engageret i 
Borgerforeningen 
for Fårup og 
omegn.

Vagn har gennem flere år været engageret i arbejdet for Fårup og omegn. Han 
har hele tiden arbejdet som tovholder og "formand", har har haft en 
formidabel evne til at holde fast i alle tråde. Vagn har været med til at starte, 
og gennemføre, en lang række tiltag som har gjort Fårup og omegn til et godt 
sted at slå sig ned. Af projekter kan nævnes: etablering af byparken inkl. 
Fårup, etablering af multibane ved skolen, og senest har Vagn været aktiv i 



arbejdet med at få etableret en cykelsti langs omfartsvejen. 
Som formand for FSI støtteforening er det mig en glæde at kunne indstille 
Vagn Lilltorp til årets ildsjæl.

Vibeke 
Plauborg

Sødring og 
Udbyhøj

Fmd. for Sødring-
Udbyhøj 
Borgerforening

Jeg vil gerne nominere Vibeke Plauborg som ”Årets ildsjæl 2017” 
Vibeke har siden Sødring-Udbyhøj Borgerforenings stiftelse i maj 2003, været 
formand for foreningen. 
Hun er med til at styrke sammenholdet i de to byer, og går gerne forrest, når 
nye initiativer skal føres ud i livet. Hun er en ildsjæl, der på dygtigste vis fanger 
borgernes ønsker for området, formulerer dem og bringer dem videre til 
eksempelvis samarbejdspartnere i Randers kommune. 
Hun deltager i flere arbejdsgrupper, bl.a. i arbejdet med ”Landsbyplan” og 
”Stormflodssikring” og er med i planlægningen af SU-events ”Randers Fjord 
Festival”. 
Hun er med i planlægningen af de små ting, som har stor betydning for vores 
lille samfund. Alt - lige fra Sankt Hans bål på havnen til opsætning af juletræer 
i Sødring og Udbyhøj og flagning i byerne ved festlige lejligheder. Vibeke er 
den, der samler trådene, uddelegere arbejdet – og følger op på tingene, når 
der er behov for det. 
Hun er en ildsjæl – en særlig én af slagsen …….

Vivi 
Vermeulen

Øster 
Bjerregrav

Beboerforening, 
Projektforum, 
den lokale 
revygruppe

Der er mennesker, som engagerer sig og fører en ide igennem. Vivi Vermeulen 
har gjort det i mange år. Hun har i flere omgange været formand for 
beboerforeningen. 
Hun har været initativtager til byens engagement i "Blomstrende Landsbyer" 
og samarbejdet med LAG. Hun har været primus motor i byens genoptagede 
revytradition (også som aktør og tekstforfatter). Hun står for den lokale 
eventgruppes forskellige arrangementer i Forsamlingshuset. Ofte står hun selv 
bag gryderne i forsamlingshusets køkken, når det gælder arrangementer, som 
involverer spisning. Hun er fremsynet, aktiv, initativrig, engageret og lidt 
stædig. Vort lille lokalsamfund ville uden tvivl havde været meget mere 
stillestående og kedelig, hvis hun ikke boede her.

Ove 
Knudsen

Havndal Lyshøj Mølle Ove Knudsen er drivkraften bag Lyshøj Mølle. Bruger rigtig, rigtig mange timer 
på, at få renoveringen i hus. Han inspirerer de andre "møllesvende", arbejder 
for sponsorater, forhandler priser, sælger lysten til at se Møllen, og udfører 

OBS – Lyshøj Mølle er 
indstillet til årtens 
initiativ.



arbejdet med et smil.


