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Ældrerådenes ”bygningskonstruktør” modtager Ældrerådenes Hæderspris i 2013 
 
Mangeårig formand for Lemvig Ældreråd, Villy Christensen er modtager af Ældrerådenes 
Hæderspris 2013. Prisoverrækkelsen fandt sted under overværelse af 400 ældrerådsmedlemmer 
på DANSKE ÆLDRERÅDs årlige repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand den 15. maj. 

Villy Christensen får prisen som en anerkendelse af sit mangeårige og utrættelige arbejde for at 
skabe holdbare organisationsstrukturer til at sikre ældrerådenes fortsatte arbejde. Han har også 
været med til at udvikle DANSKE ÆLDRERÅD. 

Kirsten Feld, afgående formand for DANSKE ÆLDRERÅD, udtalte ved overrækkelsen blandt 
andet: "Du har også en fortid som meget aktiv i spejderbevægelsen, og jeg kender dig godt nok til 
at vide, at du lever og har levet op til mottoet VÆR BEREDT.” 

Villy Christensen har i sit arbejdsliv som skolemand og politiker i Frederikshavn Kommune og 
Nordjyllands amt været højt respekteret af både politikere og embedsmænd. Som borgmester i 
Frederikshavn i årene 1970-1985 var han med til at skabe udvikling af byen til gavn for unge som 
ældre. Efter pensionering vendte han og fru Hanne tilbage til deres fælles udgangspunkt, Nørre 
Nissum og Lemvig kommune. Her blev han i 1998 valgt til ældrerådet, hvor hans sociale 
engagement og en pragmatisk tilgang fortsat er til stor gavn for kommunens ældre borgere.  

Det var en stolt og rørt Villy Christensen, som blev hyldet af forsamlingen med en stående applaus. 
Han siger: "Det betyder meget at få den anerkendelse, som denne pris er udtryk for. DANSKE 
ÆLDRERÅD gør et stort og vigtigt arbejde for, at ældre bliver hørt. Med et samlende organ står de 
kommunale ældreråd også meget stærkere, både lokalt, regionalt og landspolitisk."  

Villy Christen, som indtil årsskiftet var formand for Lemvig Ældreråd er en beskeden mand. I sin 
takketale understregede han, at, han modtager prisen som repræsentant for enhver tillidsmand, 
som påtager sig opgaver for ældre borgere.  
 
Mere information: Presseansvarlig, DANSKE ÆLDRERÅD, Henriette Irminger Sonne, tlf.30 82 83 
37 / his@danske-aeldreraad.dk 

FOTOTEKST: Den afgående formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Kirsten Feldt, overrækker prisen 
til Villy Christensen. Foto: Maj Skibstrup  
 

Fakta om DANSKE ÆLDRERÅD:  
DANSKE ÆLDRERÅD er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. 
Formålet er, at varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i 
deres lokale virke. DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer er ældreråd fra 96 kommuner. Dermed 
repræsenterer organisationen de fleste af landets ældreråd.  

 



Fakta om Ældrerådenes Hæderspris:  
Prisen består af et glaskunstværk med inskription og uddeles årligt til én eller flere personer der 
har synliggjort, at ældre har ressourcer til brug for lokalsamfundet, lokalt eller nationalt, har 
fremmet brugerinddragelsen lokalt eller nationalt eller har fremmet tanken om ældreråd lokalt eller 
i forhold til lovgivningen. Prisen er indstiftet af DANSKE ÆLDRERÅD. De kommunale ældreråd 
indstiller kandidater, og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD udnævner prismodtageren. Blandt 
tidligere modtagere er bl. a Hanne Reintoft og Povl Riis. 

 


