
  

 

Fortjener en fra din forening et ekstra 
skulderklap? 
Frem til og med den 22. januar 2017 har foreningsfolk, forældre, udøvere eller 
nogle helt fjerde mulighed for at indstille kandidater i de 8 kategorier indenfor 
det folkeoplysende område til en eller flere, der fortjener et ekstra skulderklap 
for deres indsats i 2016.  
Vinderne kåres onsdag den 8. marts 2017 i Hedensted Centret, når Fritidsudvalget for 
10. gang inviterer frivillige foreningsfolk i Hedensted Kommune til AWARD-fest. Det 
bliver igen en stor aften for de frivillige.  

Borgmester, Kirsten Terkilsen og Fritidsudvalgets formand, Hans Vacker er enige om, at 
der skal iscenesættes en fantastisk festlig aften: 

”Det er 10. gang vi inviterer det lokale foreningsliv til AWARD-fest, og grunden til at det 
er gået hen og blevet en fast tradition er, at vi blandt vores udøvere og frivillige har så 
mange dygtige, ihærdige og enestående ildsjæle, at vi ganske enkelte ikke kan nå at 
hylde dem alle på én aften. Med den årlige AWARD-fest har vi en mulighed for at hylde 
bredden, og dem der kommer på scenen og hædres med en af de 8 AWARDs er dem, 
der har gjort en særlig indsats i det for gangende år og dermed fortjent et ekstra 
skulderklap. Men vi er stolte af alle, der gør en indsats i vores lokale foreningsliv – de 
fortjener hæder og tak hver og en af dem”. 

Formændene i alle folkeoplysende foreninger vil i løbet af denne uge få tilsendt en 
invitation på mail, hvorpå de kan se, hvor mange billetter de har fået tildelt. Billetterne 
skal efterfølgende bestilles hos christina.hermansen@hedensted.dk senest den 1. marts 
2017. Herefter er det op til foreningerne selv at fordele billetterne indenfor egne rækker. 

Årets underholdning er ”Folkeklubben”, som er garant for popsange til den tænkende 
hjerne og det bankende hjerte. Det er musik og tekst, der tager stilling til den verden, 
som vers og omkvæd skal genlyde i. Med hits som ”Fedterøv” og ”For Pengene” har 
”Folkeklubben” sat sit aftryk i det ganske danske land, hvor de nyder stor anerkendelse 
med deres rendyrkede folk, store (p)opsange samt hårdtslående rock’n’roll, bundet 
sammen af dét tekstunivers, der umiskendeligt er ”Folkeklubbens”.  
 
 
 
 
Uddybende kommentarer: 
Leder af Kultur & Fritid, Frans T. Andersen tlf. 2119 0811 eller 
formand for Fritidsudvalget, Hans Vacker tlf. 4068 0046 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


