
Årets Vorupøring 2019 

En af de gode traditioner i forbindelse med 

Strandfesten, er muligheden for at sætte fokus på 

frivillighed og indsats til gavn for byen som helhed. 

Vi har her i byen utrolig mange, som gør en utrolig stor 

indsats for at alle borgere og gæster kan have gode 

oplevelser og et godt liv. 

Som medlem af den jury, som beslutter, hvem æren 

som årets Vorupøring skal tilfalde, var det også en 

fornøjelse at se stakken med nomineringer. 

Den var meget stor – og uden at vi registrerer fra år til 

år, så tør jeg alligevel godt sige, at det var den største 

mængde, som vi nogensinde har modtaget. 

Det siger mig noget mere.  

At ud over at vi har mange, som gør en stor indsats.  

Så er der også en stigende erkendelse af, at de mange 

bidrag tilsammen gir resultatet. 

 

Alle de nominerede var værdige til at modtage 

hæderen. 

Lad det være sagt helt tydeligt og klart. 

 

 

Ikke fordi, jeg tror, at ret mange af de nominerede, er 

klar over, at de var i bunken. Men det er vigtigt for mig 

– og for os i udvalget, at sende et tydeligt signal til de 

personer, som har indstillet. 

Direkte til alle jer: ”tak for jeres tanker, tak for at I tog 

tiden til at tænke igennem, hvem er med til at gøre 

Vorupør et dejligt sted. Jeres kandidat var rigtig god; og 

vi håber, at du vil gøre indsatsen igen næste år, selvom 

vi måske ikke udvalgte netop din kandidat i år.” 

Nogen gange ser man at hæder kommer til mennesker 

helt uventet. 

For et par år siden læste jeg i avisen. .. 

Af hensyn til miljø og pengepung, så er det jo blevet 

sådan, at man læser avisen på en Ipad – her kan vi i 

Nordjyskes område jo selv vælge, hvilket lokalområde, 

man ønsker. Jeg var så af en eller anden grund kommet 

til at vælge Kronjylland. Da jeg læste at byen havde 

valgt at rejse en statue af farmor, blev jeg rigtig glad. 

dagen efter en rettelse: det skulle ikke have været 

farmor men mormor. 

nåhh, pyt – det er vel lige så godt. 

Da jeg så dagen efter igen så endnu en rettelse, hvor 

redaktionen beklagede og præciserede at det var en 

statue af marmor, smuldrede det lidt. 



Årets Vorupøring er IKKE en anonym farmortype. 

Vedkommende er med helt fremme, og tager det ene 

initiativ efter det andet. 

Vel at mærke initiativer, som bliver fulgt helt til dørs 

med praktisk arbejde. 

Eller som flere af indstillerne skev: ”personen er altid 

hjælpsom, med næsten alt hvad der foregår her i byen. 

Personer har gjort mange i byen rigtig glade, bl.a. ved 

at holde eftermiddagsbanko” 

Bente Werenberg, vil du komme her op..!! 

Nu er det jo lidt mærkeligt, at jeg skal uddele årets 

æresbevisning til en person, som selv er en del af 

juryen. Ganske vist tror jeg ikke, at du har stemmeret 

som den udpegede person, der tager sig af det 

praktiske.  

Jeg kan så fortælle til alle I andre, at da det gik op for 

os, at Bente var stærk indstillet, bad vi hende gå hjem 

og passe Jan resten af aftenen. Jeg har hørt, at Jan 

synes, at det var en hyggelig og anderledes oplevelse i 

sig selv. 

Det gjorde vi selvfølgelig, fordi vi ønskede at vurdere 

alle indkomne forslag på lige vilkår. Vi kom også hurtigt 

frem til den erkendelse, at det ikke skulle diskvalificere 

Bente, dig, at du blandt dine mange andre gøremål, 

også har påtaget dig at tage hånd om den største del af 

arbejdet med at udpege årets Vorupøring. 

Du er det rigtige valg.. 

Og vi er stolte af, at du i dag står her for at modtage 

prisen. 

Siden I flyttede tilbage til byen, har både du og Jan lagt 

utrolige mængder af frivilligt arbejde i så vidt forskellige 

områder som boldklub, kulturforening, borgerforening, 

og meget andet. Faktisk er det en af kendetegnene ved 

din indsats, kære Bente, at du ikke er bundet af en 

bestemt gruppe personer eller forening. Du er klar til at 

give en hånd til alle, som spørger. 

Men det er der dejligt mange i vores by, der er. 

Der, hvor du skiller dig ud, er at du selv kan se, hvor der 

kan gøres en forskel. Og i dit hovede er der ikke langt 

fra tanke til handling. Nu står der sikkert nogle her på 

pladsen, som ikke kender Bente og interne Vorupør-

forhold, derfor vil jeg komme med et par eksempler. 

På et tidspunkt, for godt et år siden, stoppede 

ældrekomiteen med at arrangere banko om 

eftermiddagen. Du, og andre, mærkede på deltagerne 

at de var kede af det, fordi de havde glædet sig til disse 

sociale sammenkomster. 

Du brokkede dig ikke; men du tog handsken op og gik 



selv i gang med at finde en ny ramme og model for at 

køre videre med eftermiddagsbanko. 

Jeg håber, du er klar over, hvor mange personer, der er 

rigtig glade for dette initiativ – ellers kan jeg fortælle 

dig, at det er rigtig mange..!! 

Også i byens store fælles projekt med Vorupør I 

Udvikling har du været frisk til at fylde rammer ud til 

gavn for almenvældet. 

Ud over Fribørnehuset og Iværksætterhuset har vi jo 

også en afdeling til brug og gavn for byens borgere. Du 

og flere andre tog initiativ til fællesspisning. Det er så 

stor en succes, at pladserne er udsolgt hver gang. Så vi 

er mange, der er glade for, at I et par gange om året 

skalerer op, så næsten hele byen kan være med. 

Superhyggelige aktiviteter med kulinarisk indhold på 

højt niveau. 

Mange af os kender dig også fra baren sammen med 

Hans til de ugentlige koncerter på stranden. 

og jeg kunne nævne mange flere områder, hvor du er 

med til at gøre Vorupør til et lidt bedre sted at bo og 

leve til gavn for os alle. 

 

Det er derfor med stor glæde at jeg på byens vegne 

udnævner dig til Årets Vorupøring.    


