
De seks måneders lyspunkter blev præsenteret for de 1000 aktionærer i Frihedshallen. Fra venstre ses Svend Aage Janum, Annie Jacobsen, Oskar Tygesen, Annelise"
Lorensen, Ken Lyngkilde Christiansen, Arne Fribo og Ove Petersens hustru Ulla Petersen. Ove Petersen var forhindret i at deltage. FOTO: JACOB SCHULTZ

Udsiæle lyser op ihverdagen



SKULDERKLAP: De
seks månedens lys-
punkter blev præsen-
teret foran 1000 aktio-
nærer ved Sydbanks
aktionærmøde i
Frihedshallen.
Af Tage Christensen
Tlf. 7342 5125, tac@jy,Qk

SØNDERBORG: Syd-
banks aktionærmøde i
Frihedshallen med

over 1000 deltagere var an-
det end en lang række tørre
tal.
Som afslutning på regiens-

direktør Oskar Tygesens be-
retning var der nemlig præ-
sentation af de seks måne-
dens lyspunkter fra podiet i
Frihedshallen.
Et samarbejde mellem

T Sydbank og JydskeVestky-
~ sten med en dommer-komite
-t -l på fem personer, der først

vælger de seks lyspunkter
og derefter kårer »Årets lys-
punkt«,

Det var Annie Jacobsen fra
Kegnæs Friskoles Støtte-
forening, som blev »Årets
lyspunkt«. Hun er netop gået
af som formand, men fort-
sætter i arbejdet for frisko-

• len som konsulent.
- Jeg blev meget overra-

sket, siger Annie Jacobsen.
Og det kunne det store

publikum i Frihedshallen
heller ikke undgå at lægge
mærke til.
- Da jeg hørte, hvad de an-

. dre fem laver af frivilligt ar-
bejde, så troede jeg bestemt
ikke, at det skulle blive mig,
sagde Annie Jacobsen, mens
gratulanterne flokkedes om-
kring hende.

Præsentation
Inden afsløringen præsente-
rede Oskar Tygesen de seks
ildsjæle med en lille omtale
af deres frivillige arbejde.
- Der er rigtig mange,

som gennem deres daglige
virke bringer glæde til andre
medborgere og lyser op i
hverdagen. De fortjener et
meget stort skulderklap og
en tak for den indsats, de ud-
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fører, understregede direktø-
ren.
De seks månedens lys-

punkter er:
September: Musikskole-

leder Arne Fribo fra Sønder-
borg Musikskole. Han sør-
ger for »god takt og tone«,
er altid smilende, imøde-
kommende, hjælpsom og
kompetent, når børnene
dukker op og skal have mu-
sikundervisning på højt ni-
veau.
Oktober: Formand for

Sundeved Ældrecenters
Vennekreds Annelise Loren-
sen er en »lysende stjerne-
for ældre centerets beboere.
Hun yder en uvurderlig ind-
sats og initiativtager til cen-
terets vennekreds blev eta-
bleret i 1986.
November: Ken Lyngkil-

de Christiansen er det positi-
ve og optimistiske væsen,
som er en stor gevinst for-->--~~-~~~~~~-

" Jeg blev meget over-
rasket .:

Annie Jacobsen,
årets lyspunkt

fællesskabet i Nordals Bold-
klub. Han sidder i bestyrel-
sen, er formand for klubhu-
set, medlem af seniorudval-
get og meget mere.
December: Svend Aage

Janum er formand og ildsjæl
iÆldre Sagen i Gråsten.
Han har været med til at eta-
blere Ældre Sagen i Gråsten
og sætter med sit storeenga-
gement sine fingeraftryk i
ældre- og handicapråd og i
det nyoprettede Frivillig-
hedscenter i Sønderborg .
Januar: Annie Jacobsen

fra Kegnæs Friskoles Støtte-
forening. Hun yder en fanta-
stisk og engageret indsats
for Kegnæs Friskole og er
hele i gang med at gøre no-
get aktivt for at bevare og
udvikle lokalsamfundet på
Kegnæs.
Februar: Ove Petersen er

formand for og aktivt med-
lem af Broager Brandværris-
orkester, der også danner or- -+--i
kestrene Broue Tyrolere, -+-i
Broager Danseorkester og
Broager Showband. Han er
om nogen ildsjælen for mu-
sikken i Broager.


