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Kære Elly 

– allerførst STORT tillykke med prisen som SydkystDanmarks Ildsjæl 2019 – en pris som du om nogen har 
fortjent … 

… 

Man kan spørge, hvorfor det overhovedet er vigtigt med en pris til en ildsjæl? 

Det er vigtigt, fordi vi gerne vil sætte fokus på, at du som ene kvinde kan hæve niveauet for en HEL 
destination … fordi der altid er en, der må gå forrest 

Du får prisen som SydkystDanmarks Turisme-Ildsjæl 2019 – ikke bare fordi du var en ildsjæl i året 2019 – 
men fordi du i en menneskealder har sat dit solide fodaftryk på Møn.  

Ja, faktisk er hele Møn på fornavn med dig!  

Som formand for Møns Handelsstandsforening har du været én af de vigtigste personer bag det, som man 
godt kan kalde Miraklet i Stege –  

Vi hører alt for tit om, hvordan de fysiske butikker i mindre lokalsamfund har det svært i konkurrencen med 
de store shoppingcentre og nethandlen …  

Så derfor er man nødt til at tænke ud af boksen – og det er du et levende bevis på, hvordan man gør:  

Du har en stor del af æren for den positive udvikling af Stege som en by, hvor der er musik og liv og 
spændende forretninger – for du indså tidligt, at det gælder om at give gæsterne en oplevelse, som de ikke 
lige får, når de sidder hjemme bag computeren og handler i netbutikken … 

I Stege kan gæsterne shoppe i spændende butikker, spise på en hyggelig cafe eller restaurant – og de kan 
gå på opdagelse i sjove loppemarkeder – købe brugskunst og lokale specialiteter … alt det, som du ikke 
finder i en netbutik eller et storcenter  

- og det er lige netop derfor, at Tirsdagsmarkedet og Sildemarkedet i Stege er super vigtige initiativer – det 
er den slags oplevelser, som giver vores gæster lyst til at vende tilbage … Og nå ja, så har de også mulighed 
for at bruge nogle penge …  

Jeg læste i avisen – i forbindelse med at du gik på pension som boghandler sidste sommer – at du ikke har 
holdt sommerferie siden 1983 - … det synes jeg siger en hel del om din arbejdsindsats!  

Men selv om du har droslet lidt ned og er gået på pension, så arbejder du stadig utrætteligt som formand 
for House of Møn med det fine formål at løfte gæsternes oplevelser på Møn 

Tillykke med prisen som SydkystDanmarks Ildsjæl 2019 

 


