
Hvem synes du der skal ha’ 

Lørslev Prisen 2015 
Så er det igen ved at være tid for at indstille kandidater til Lørslev Prisen, 
som hvert år vil blive uddelt i forbindelse med festen lørdag aften ved den årlige 
sommerfestuge  
Det er ment som et bidrag til at sætte endnu stører fokus på de ildsjæle og initiativrige 
personer og foreninger, som vores lokalsamfund er så afhængig af.  Altså et skulderklap, 
som bevis for at der i allerhøjeste grad bliver lagt mærke til det værdifulde arbejde der 
udføres. 
Vi anmoder derfor om at der indstilles kandidater til årets tildeling efter følgende 
kriterier: 

L ø rs le v  P ris e n  

tildeles en person, personkreds eller forening, som gennem det sidste 
år -  eller gennem en årrække, har bidraget med et utrætteligt og 

initiativrigt virke, og dermed har ydet noget væsentligt til en positiv 
udvikling for Lørslev by og nærmeste opland. 

 

Hvem kan indstille kandidater ? 
Foreninger med tilknytning til Lørslev, samt beboere i Lørslev og nærmeste omegn, kan 
indstille kandidater. 
 

Jury: 
Det er Lørslev og Omegns Borgerforening der indkalder kandidater til Lørslev Prisen,  
mens det er en jury bestående af  de sidste 2 års modtager – Jens Chr Larsen, og Åse Vajhøj  samt 
formand  for Landsbyrådet Henriette Wandborg , der afgør hvem af de indstillede kandidater som tildeles 
Lørslev Prisen.  
Efterfølgende vil årets prismodtager indtræde i juryen, således at det på sigt bliver de sidste 3 års 
modtagere der udgør juryen. 
 

Præmie: 
Navnet på modtageren af Lørslev Prisen indgraveres i en ”Hædringsplade” som vil være 
ophængt på Lørslev Friskole og Børnecenter 
Desuden overrækkes et diplom samt en vin-gave 
Prisen overrækkes af Lørslev- og Omegns Borgerforening. 
 

Hvordan: 
Navne på kandidater skal afleveres til Kaj M Larsen, Smutvejen 5, Lørslev eller på mail: 
smutvejen@gmail.com senest 27. maj. 
Indstillingen må meget gerne indeholde en kort begrundelse for indstillingen. 
 
               Med venlig hilsen 
Lørslev- og Omegns Borgerforening 
 


