
Årets Ildsjæl 2015 

Jeg ved, at det er svært at skulle vælge Årets Ildsjæl blandt alle de mange 

mennesker, som gør en kæmpe indsats for Danmission. Derfor har vi i år haft et 

udvalg, som har haft den svære opgave at skulle vælge blandt de indstillede. I 

udvalget har siddet frivillige fra netværket, fra genbrug, fra bestyrelsen, fra en 

stiftsbestyrelse og fra medarbejderne.  

Og nu nærmer jeg mig afsløringen: 

”At tænde et lys” er et billede, vi kender. Og vi ved, at Danmission tænder lys for 

andre ved at sælge lys i genbrugsbutikker, i kirker og hvor de ivrige lyssælgere ellers 

finder muligheder for det. Men der skal ildsjæle til at kunne lyse op, når verden ser 

mørk ud. 

Ved kåringen af Årets Ildsjæl 2015 sætter vi fokus på Danmission Lys. Her er mange 

ildsjæle, som skal huskes. Alle jer, der sælger lys. Alle jer, der bringer lysene rundt i 

landet og leverer dem til genbrugsbutikker, kirker og private. Alle jer, som samler 

lysestumper, for uden stumperne var der slet ingen lys. Og alle jer, som støber og 

dypper lys på Danmissions lysstøberier i Ring og Haarby.  

Alle jer hædrer vi og takker vi, når vi i aften udnævner Årets Ildsjæl – eller Årets 

Ildsjæle. For de er to. Årets Ildsjæle 2015 er nemlig værterne for Lysstøberiet i Ring, 

Ruth og Johannes Stenhøj. Giv dem en hånd!  

Siden 1999 har lysstøberiet ligget i Ruth og Johannes Stenhøjs stald. Og ide har ikke 

alene stillet stalden til rådighed. De er også selv blevet omdrejningspunktet for 

lysstøberiet, hvor der sidste år blev produceret 271.898 lys. Se dem for jer. Det er 

rigtig mange lys, som de 25 frivillige i Ring har lavet under Ruth og Johannes’ tag. Og 

det er klar, at mange er nysgerrige efter at se, hvad der foregår i denne kostald.  Og 

når dørene bliver åbnet for besøgende, ser folk ikke blot produktionen, de får også 

en grundig orientering om Danmissions arbejde – og måske får de også lov at dyppe 

deres egne lys.  

Tak fordi I er sådan nogle vedholdende ildsjæle. Og tillykke til jer som er Årets 

Ildsjæle – må jeres lys og jeres energi brænde i mange år endnu! 


