På grund af coronarestriktionerne modtog formand Henrik Seidenfaden og bestyrelsesmedlem Lena Corselli fra fængselsvennerne, Lyspunkt
Prisen 2020, af Kulturøkologisk Forenings formand Erland Andersen i døråbningen

Årets Lyspunkt 2020: Vridsløselille Fængsels Venner
Den 10. december skulle der have været bestyrelsesmøde i Vridsløselille Fængsels Venner. Men det blev
aflyst i sidste øjeblik pga. corona. Alligevel ringede det pludselig på døren hjemme hos formanden Henrik
Seidenfaden og bestyrelsesmedlem Lena Corselli den aften. Det var Erland Andersen fra Kulturøkologisk
Forening, der kom for at overrække årets Lyspunkt Pris – prisen for en ekstraordinær indsats for byen og
fællesskabet.
”I har udvist rettidig omhu, det er nu fængslets skæbne afgøres, og det synes I, at byens borgere og
foreninger skal engageres i. Derfor har I trodset pandemiens udfordringer og fået stiftet Fængslets Venner.
Det flot, godt og nødvendigt, og derfor skal I selvfølgelig have prisen i år”, sagde Kulturøkologisk
Forenings formand, Erland Andersen, i døråbningen.
Sammen med prisen fulgte en stor kurv fyldt med masser af julegodter og blomster. Eller det vil sige,
selve kurven var skiftet ud med et insekthotel, til ophængning i den kommende fængselspark. Med fulgte
også et diplom. På det stod der:
”Årets Lyspunkt 2020”. Prisen for en ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet!
Prisen tildeles i 2020 ”Vridsløselille Fængsels Venner”, der samler foreninger og borgere i byen omkring
bevarelsen af de helt unikke fængselsbygninger og den enestående natur,
der er byens vigtigste og umistelige kulturarv.

Foreningen deltager konstruktivt i processen om udviklingen af området, så også fremtidige generationer
kan opleve, hvor Albertslund kommer fra, og på stedet kan få fortællingen om, hvorfor vores by ser ud,
som den gør.
At bevare kulturarven, skabe en bæredygtig bydel og udvikle fængselsparken rig på biodiversitet, spiller
direkte ind i en stribe Verdensmål
Tak – I gør byen bedre!
Det er 14. 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. Det tog lidt tid, inden Henrik
Seidenfaden og Lena Corselli fik samlet kæberne op og forvandlet ansigterne til store smil.
Og således blev Vridsløselille Fængsels Venner skrevet ind i rækken af prismodtagere, der bl.a. omfatter
Ole Damsgård fra Dyregården, Lisbeth Mathisen fra Albertslund Delebil, redaktør på AP Jørgen Brighel,
borgmester Finn Aaberg og sidste års prismodtager Stop Spild Albertslund.

