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Fortjener en fra din forening et ekstra skulderklap? 
Frem til og med den 31. januar 2018 har foreningsfolk, forældre, udøvere og andre 
mulighed for at indstille kandidater til priser i 8 kategorier indenfor det 
folkeoplysende område. Priserne går til en eller flere, der fortjener et ekstra 
skulderklap for deres indsats i 2017.  
Vinderne kåres torsdag den 22. marts 2018 i Juelsminde Hallerne, når Fritidsudvalget for 11. 
gang inviterer frivillige foreningsfolk i Hedensted Kommune til AWARD-fest. Det bliver igen en 
stor aften for de frivillige.  

Fritidsudvalgets formand, Hans Vacker, garanterer, at det bliver en festlig aften: 

”Det er 11. 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. Med den årlige AWARD-fest har vi en mulighed for 
at hylde bredden, og de, der kommer på scenen og hædres med en af de 8 AWARDs, er dem, 
der har gjort en særlig indsats i det forgangne 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 uge 4 få tilsendt en invitation på 
mail. Hver forening har som udgangspunkt 10 billetter til rådighed, og de skal bestilles ved at 
sende en mail til berit.schmidt.hansen@hedensted.dk. Herefter er det op til foreningerne selv 
at fordele billetterne indenfor egne rækker.  
 
Årets musikalske underholdning leveres af bandet ”Jonah Blacksmith” med brødrene Alstrup i 
den musikalske forgrund. Sangene og deres udtryk vokser ud af barndommens landsbysmedje 
på ”udkanten” af Danmark, hvor bedstefar gav den musikalske arv videre til to, lærenemme 
drenge. Med Jonah Blacksmith hylder brødrene arven i et lige dele råt, inderligt og moderne 
country-folk udtryk så autentisk, at selv ekkoet af John Lennons korte eksil på egnen, før de 
blev født, vinder genklang. 

 

 

For mere information:  

Leder af Kultur & Fritid, Teresa Egballe tlf. 2344 3696 eller 

formand for Fritidsudvalget, Hans Vacker tlf. 4068 0046 


