I aften skal vi kåre en ny midsommerdronning.
Det er en kvinde, om hvem vi kan sige, at hun er tilflytter – selvom det er mange år siden – men paradoksalt nok har
hun så i flere år været én af de første Klejtrup-borgere, som nye indbyggere har mødt, når de flyttede til byen.
Så møder hun nemlig op, og byder de nyankomne velkommen til Klejtrup.
Hun er nemlig en person, som brænder for lokalområdet. Hun har i rigtig mange år tjent byen og dens borgere på
fornemmeste vis.
I snart 25 år har hun været aktiv i Borgerforeningen, dels som sekretær – men også i mange år som scenehvisker – eller
sufflør, som det jo hedder ved foreningens dilettantforestillinger.
Ja, hun har knoklet med, når foreningens mange tiltag igennem årene har skullet planlægges og afvikles.
Ofte har hun arbejdet i det skjulte for byens borgere, for hun er ikke en af dem, der fører sig frem. Men det skal man
ikke tage fejl af, for hun besidder både meninger, temperament og handlekraft.
Tirsdag eftermiddag ses hun ofte i Brugsen, hvor indkøbsvognen bliver fyldt op med alskens gode madvarer til
aftenens banko på Søkroen. Og kort tid efter er hun så på plads, når numrene skal bekendtgøres for de håbefulde
spillere.
Sidst – men ikke mindst – var hun en del af det trekløver, som lagde kræfter i at trække titlen som ’Årets Landsby’
hjem til Klejtrup for 4 år siden, og hvor arbejdet først rigtig begyndte, da titlen var kommet i hus – nemlig med
planlægning og afvikling af det efterfølgende arrangement og hele den virrak, som det afstedkom.
Vores nye midsommerdronning er i det hele taget en person, som gerne hjælper til alle vegne, når hun bliver bedt
derom.
Derfor er det med stor glæde, at jeg kan sige tillykke til Klejtrups Midsommerdronning 2008.
Gi’ en stor og velfortjent hånd til Birgit Justesen

