
En fuldstændig overrumplet Malene Dyrholm modtager Lyspunkt Prisen 2019 af Kulturøkologisk Forenings formand Erland Andersen

Årets lyspunkt 2019: Malene Dyrholm og Stop Spild
Ingen har gjort så meget for fællesskabet Albertslund som Stop Spild i det forløbne år. Derfor var der
ingen tvivl, da Årets Lyspunkt pris skulle uddeles.

Den 6. december troede formanden for Stop Spild, Malene Dyhrholm, at hun skulle til møde om planerne
for det nye Verdensmålhus i Hedemarken. Men det skulle hun så ikke. I stedet troppede Erland Andersen
fra Kulturøkologisk Forening op, for at overrække årets Lyspunkt Pris  prisen for en ekstraordinær indsats
for byen og fællesskabet.

”Den skal du og Stop Spild have i år”, sagde Erland Andersen, ”fordi det er noget helt særligt, I har
udrettet. I engagerer butikker, borgere og en masse frivillige i at redde maden fra at blive destrueret. Det
spiller lige ind i tiden med klima og ressourcekrise, og det er dejligt og inspirerende at se, hvordan I
håndterer udfordringerne og får noget godt ud af dem, til gavn og glæde for så mange, ja for os alle.
Derfor er der ingen tvivl om, at du og Stop Spild er Årets Lyspunkt”.

Sammen med prisen fulgte en stor kurv fyldt med julegodter, blomster og et diplom. På diplomet stod:

”Årets Lyspunkt 2019”



Prisen for en ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet!

Prisen tildeles i 2019:

Stop Spild Lokalt Albertslund v. Malene Dyrholm

der på kort tid har formået at skabe en imponerende stor organisation af frivillige, der indsamler
overskudsmad fra butikker og deler det ud til alle, der vil være med til at redde maden. På daglig basis
redder Stop Spild i størrelsesorden et halvt ton mad. Samtidig organiserer Stop Spild fællesspisning en
gang om ugen.

Det er imponerende og smukt, og det spiller bare lige ind i en stribe af Verdensmålene!

Tak – I gør byen bedre!

Det er 13. gang Kulturøkologisk Forening uddeler prisen, og de gør en dyd ud af, at det skal være en stor
overraskelse for prismodtageren. Det lykkedes også denne gang. ”Den havde jeg ikke set komme”, lød det
fra den overrumplede prismodtager, der også paf fik tilføjet, at ”jeg har jo ikke forberedt nogen takketale –
så tak!”.

Således blev Malene og Stop Spild skrevet ind i rækken af prismodtagere, der bl.a. omfatter Janie og
Mogens Haarh fra Galleri Bagatel, Lisbeth Mathisen fra Albertslund Delebil, redaktør på AP Jørgen
Brighel, borgmester Finn Aaberg og sidste års prismodtager Ole Damsgaard fra Dyregården.




