Årets Sjelleborger 2017
Kære Sjelleborgere
Bylauget traf i 2003 en beslutning om, at der ved Skt. Hansbålet udnævnes ”Årets Sjelleborger”. Det er således
15. 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 den
skønne natur vi bor midt i.
Et engagement som især omhandler deltagelse i, og værn om fællesskabet og ikke mindst, at tilføre fællesskabet
noget godt.
Årets Sjelleborger 2017 er ikke kun udpeget af Bylaugets oldermænd og kvinder, men også på opfordringer fra
Byen. Opfordringerne har været fra mange; så også i år er der stor enighed om, at der i vores fællesskab findes
et par særlige Sjelleborger.
Det er Sjelle Borgere
- som har et særligt kendetegn, bla. ved altid at stå til rådighed
- som gerne går i praktisk handling
- som er gode ambassadører for Sjelle
- som ved de mange festlige lejligheder, aktiviteter og praktisk gøremål i Sjelle deltager meget som yder,
men også som nyder
- som sammen er livsnydere, men prioriterer fællesskabets og naboskabes gøremål
- som også deltager frivilligt og støtter op om meget andet uden for Sjelle
- som er meget hjælpsomme på mange forskellige måder
- som støtter helt og holdent op omkring Sjelle by og Sjelle Forsamlingshus.
- som har et særligt forhold til konebil og postkasser som står i skel
- som arbejder for at få udgivet en ”Sjelle Pjece” men må udvise stor tålmodighed med Bylauget
I år – 2017 kåres et fantastisk ægtepar som årets Sjelleborger. Et ægtepar som fra dag 1 de kom til udviste stor
interesse for Sjelle og hurtigt blev et kæmpe aktiv for byen.
Byen giver med denne kåring sin store anerkendelse til et ægtepar som sammen og hver for sig, med smittende
humør, stor imødekommenhed finder både tid, og energi til fælleskabet, sammenholdet, praktiske opgaver i
Sjelle.
Byen giver med denne kåring sin store tak og anerkendelse til jer.
Kære Birthe, Kære Ivan, det er med stor ære og glæde, at kunne udnævne jer til
Årets Sjelleborger 2017
Med denne kåring, giver Bylauget jer byens påskønnelse og overrækker jer hermed et diplom som bevis på
jeres udnævnelse som Årets Sjelleborger 2017.
Hjertelig tillykke
Lad os give Årets Sjelleborgere – Birthe og Ivan - en hånd
På Byens og Bylaugets vegne, Sjelle den 23. juni 2017
Steen Andersen Frøslev

