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helveg Prisen 2014 
Tidligere forstander Ole Bitsch, Bøgevangskolen, blev lørdag den 16. November til-
delt Helveg-Prisen 2014. Prisen, der er oprettet til minde om tidligere undervis-
ningsminister K. Helveg Petersen, uddeles årligt af LIGEVÆRD og Helveg Fonden til 
mennesker, der har ydet en særlig indsats for unge med særlige behov.

En glad Ole Bitsch modtager Helveg-Prisen fra 
Ligeværds formand, Jørn Lehmann.

- Du har gennem mange år gjort en stor 

forskel med dit store hjerte og dit store 

engagement for de unge. Senest gennem 

16 år som forstander på Bøgevangskolen. 

På den måde repræsenterer du de samme 

egenskaber, som det stykke moseeg pri-

sen består af – styrke og vedholdenhed, 

sagde formanden for Ligeværd, Jørn Leh-

mann Petersen, ved prisoverrækkelsen i 

Bygningen i Vejle.

- Ligeværd – og dermed unge med 

særlige behov - har haft stor glæde og for-

nøjelse af dit brændende engagement. 

Som en understregning af din forståelse 

for sammenholdets styrke opfordrer Bøge-

vangskolen hvert år eleverne til at melde 

sig ind i Unge for Ligeværd (UFL), hvor de 

unge har netværk og aktiviteter med hin-

anden. Som en yderligere understregning 

af vigtigheden af de fælles mål og værdier 

har elever endda kunnet få økonomisk 

støtte til at blive medlemmer, fortsatte 

Jørn Lehmann Petersen.

- Rigtige forandringer er som regel dre-

vet fremad af særlige mennesker med et 

særligt engagement og særlige egenska-

ber til at kunne favne og gøre det nødven-

dige. Det er særlige mennesker, der slet 

ikke kan lade være med at gøre det,  som 

de gør så godt og afgørende. Et sådant 

særligt menneske, med stor betydning for 

dine omgivelser og de unge, er du, sluttede 

Jørn Lehmann sin tale til Ole Bitsch.

- Det havde jeg ikke set komme, sagde 

en glad Ole Bitsch, da han modtog prisen.

- Jeg har jo bare haft det privilegium at 

have fået lov til at være sammen med de 

dejlige unge mennesker gennem alle de år. 

Og så her jeg endda fået løn for det. 

til ole bitsch

jørn thrane

Jørn Thrane med hænderne fulde af anerkendelser for sit 
store frivillige arbejde

Blomster, champagne, kransekage, diplom og en check krydrede tirsdag 

den 22. oktober hos Landsforeningen Ligeværds lokalformand i Sønder-

borg, Jørn Thrane. Den dag gav Frøs Herreds Sparekasse ham en pris for 

hans arbejde og støtte til unge med særlige behov og deres familier.

- Du skal have den her pris for dit lederarbejde i Landsforeningen Li-

geværd. Du får den også, fordi du er en uvurderlig hjælp for de familier, 

der har børn med særlige behov. Uden dig som bisidder ville deres liv 

have set anderledes ud, lød begrundelsen fra Frøs Herreds Sparekasse.

Hele tretten personer var indstillet til ”Lederprisen” fra Frøs Herreds 

Sparekasse, som har stået bag prisen siden 1991. 

hædret som årets leder


