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Vedrørende indstilling af Lars Yding til Stevnsprisen
Vi indstiller hermed Lars Yding til Stevnsprisen 2020.
Lars er en lokal ildsjæl, der har ydet en enorm indsats for at styrke fællesskabet og sammenholdet blandt
borgerne i vores landsby Lund.
Lund var tidligere præget af stagnation, manglende kendskab til hinanden, nedsat engagement og
fællesskab.
For at gøre noget ved det, fik Lars i 2009 den ide at sætte en pentanqueturnering op blandt byens borgere.
Han har lagt et stort fodarbejde bag at få etableret og koordineret turneringerne, der har udviklet kraftigt.
Første år stillede 5 hold og i 2020 stillede hele 29 hold.
Det er en stor succes, som i dag omfatter næsten alle byens borgere i alle aldre. Den yngste deltager er 16
år og den ældste 92..
Lars bruger hvert år sin sommerferie på at stå for det store arbejde med holdsammensætning,
puljeinddeling og program fra juni til september. Sidst men ikke mindst arrangerer Lars også årets
afslutningsfest, hvor 1., 2. og 3. præmierne uddeles.
Så godt som hver dag over sommeren kan man finde byens borgere omkring petanquebanen på Lund Havn.
Der følges med i dagens kampe og mange tager kaffe og kage med som deles ud til tilskuerne.
Lars's store frivillige engagement har haft skelsættende betydning for landsbyen Lund. Den årlige
pentanqueturnering er blevet en tradition, som i den grad har skabt sammenhold mellem byens borgere.
Lars opsøger fx nye tilflyttere, som hurtigt bliver inkluderet, når de stiller med på et hold. Tvister bliver løst
over en kop kaffe på havnen. Borgerne mødes nu også på kryds og tværs udenfor turneringen. Inviterer
hinanden med til fødselsdag osv.
Lars har gjort en stor og uegennyttig indsats for andre. Et enormt og uvurderligt arbejde, der har gjort Lund
til et fantastisk sted at bo. Derfor fortjener Lars årets Stevnspris.
Udover engagementet i petanque, er Lars bestyrelsesmedlem i Havnebestyrelsen som gennem de seneste
år har arbejdet med et projekt for havnen som er endt ud med en fondsansøgning på 14 mio.kr som byens
borgere håber kan realiseres.
Lars er også bestyrelsesmedlem i forsamlingshuset som ved forskellige arrangementer nyder godt af hans
engagement og gode humør.
Det som Lars har bevist er at der kan skabes liv og aktivitet i landsbyerne. Det er noget der afholdes store
konferencer om, Lars har bevist det kan lande sig gøre ved en engageret og kreativ tilgang til glæde for
rigtig mange mennesker.

På vegne af pentanquespillerne i Lund

Gudrun og Merete Sjørslev

