
Årets Sjelleborger 2007 
 
Kære Sjelleborgere 
 
Bylauget traf i 2003 en beslutning om, at der ved Skt. Hansbålet udnævnes ”Årets 
Sjelleborger”. Det er således 5. gang. at vi ved Skt. Hans afholder denne kåring. 
På denne måde vil Sjelle Bylaug gerne påskønne borgernes engagement for Sjelle by 
og omegn.  
 
Der findes jo rigtig mange i Sjelle og omegn, som har et dybt engagement for Byen, 
det åbne land og det skønne natur vi bor midt i.  
Et engagement som især omhandler deltagelse i, og værn om fællesskabet . 
 
Årets Sjelleborger 2007 er ikke kun udpeget af Bylaugets oldermænd / kvinde, men 
også på opfordringer fra Byen. Der har også i år været stor enighed om, at der i vores  
fællesskab findes en særlig Sjelleborger.  
Det er: 
En person som ved de mange festlige lejligheder og aktiviteter i Sjelle, stort set altid 
deltager.  
En person som også er aktiv i forbindelse med nogle af de mange traditionsrige 
aktiviteter vi har i Sjelle. 
En person som elsker være klædt i og ikke mindst være i det grønne. 
En person som støtter op omkring det lokale handelsliv. 
En person, som sammen med mange andre aktive, hjælpsomme og ihærdige 
Sjelleborgere, har ydet en ganske særlig indsats i starten af 2007. 
En person, som hver dag yder en ganske særlig indsats i Sjelle midtby – og det med 
stor påskønnelse og ros. 
 
I år – 2007 – kåres en ganske særlig middelaldrene mandsperson, tyndhåret men med 
et kraftigt overskæg,  som byen ved denne kåring giver sin store anerkendelse. 
En person som bor udenfor byskiltet, helt op til skoven! 
 
Kære Jørn Lars Jensen , det er os en stor glæde og ære, at kunne udnævne dig til 
Årets Sjelleborger 2007.  
Du er leveringsdygtig i gode historie, latter, arbejdskraft, aktiv deltagelse, 
engagement.  
Du har sammen med andre aktive Sjelleborgere givet en ”særlig hånd” ved 
renoveringen af køkkenet i forsamlingshuset. Mange af disse aktive Sjelleborgere, 
burde faktisk også kåres…. Skal vi ikke give dem en hånd!! 



Jørn:  
Du plejer også vores lokale interesse i vores lokale brugs, som aktivt medlem af 
lokalbrugsens bestyrelsen. 
Du passer og plejer Sjelle Kirke, kirkegården og de omkringliggende arealer.  
Selv om det er dit arbejde… så synes vi i Sjelle, at du gør det ganske godt! Stor ros 
skal du have for din omhyggelighed og din formåen for, at det hele holdes så flot. 
 
Bylauget giver derfor dig sin og byens påskønnelse  og overrækker dig hermed et 
diplom som bevis på din udnævnelse af  Årets Sjelleborger 2007. 
 
Hjertelig tillykke 
 
Lad os give Jørn en hånd 
 
 
På Byens Bylaugets vegne, Sjelle den 23. juni 2007 
 
 

 
Steen Andersen Frøslev 
 
 
 
 
 
 

 


