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AWARD 2020 afholdes under åben himmel 

Corona-situationen betyder, at årets AWARD-fest afholdes i nye rammer, 

når de frivillige skal hyldes den 26. august 

I marts 2021 skulle der have været afholdt AWARD 2020, hvor Hedensted 

Kommunes frivillige i de folkeoplysende foreninger skulle have været hyldet 

for deres heroiske indsats i 2020. Et år som mest af alt huskes for hyppigt 

ændrede coronarestriktioner, uvished og nedlukning, men samtidig også var 

en reminder om, hvor stor betydning vores foreningsliv og den kæmpe frivil-

lige indsats der lægges derude hver dag, har for rigtig mange af os.  

Derfor har Fritidsudvalget besluttet, at de frivillige skal have en AWARD-fest i 

2021 på trods af, at vi endnu ikke har lagt coronapandemien bag os.  

“I Fritidsudvalget er vi enige om, at AWARDEN er en god måde, hvorpå vi kan 

sige tak til alle dem, der har holdt hjulene i gang ude i foreningerne på trods 

af de mange udfordringer med corona. Vi håber derfor, at rigtig mange frivil-

lige vil bakke op om den lidt alternative AWARD-fest, som vi vælger at afholde 

i år”, siger formand for Fritidsudvalget Hans Vacker. 

AWARD-festen vil foregå udendørs på Hedensted Stadion torsdag den 26. au-

gust kl. 18.00. Invitationer vil blive udsendt til foreningsformændene i starten 

af juni. 

Som en del af AWARDEN vil der som vanligt blive uddelt otte priser. Tilbage i 

januar blev der indsendt mange flotte indstillinger. Nåede man ikke at ind-

sende en indstilling, åbnes der for en kort bemærkning igen for muligheden 

fra i dag og frem til den 10. juni på www.hedensted.dk/award. Alle indstillin-

ger, både dem der blev indsendt først på året og dem, der kommer ind nu, vil 

være med i puljen, når AWARD-udvalget skal finde vinderne i de enkelte kate-

gorier.  

 

 

For mere information: 

Hans Vacker, formand for Fritidsudvalget, tlf. 40680046 

Teresa Egballe, leder af Kultur & Fritid, tlf. 23443696 
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