Mikael Bak Jensen er Årets Hedehusborger.

Mikael Bak Jensen (th.) fik overrakt prisen af Socialdemokratiets spidskandidat, Peter Hamborg Faarbæk og Ekrem Günbulut (tv.)
Foto: Meik Christensen.

Socialdemokraternes partilokale ved Hedehusene Station var fyldt til randen lørdag den 4. marts 2017 kl.
11, da Mikael Bak Jensen fik overrakt prisen som Årets Hedehusborger. Traditionen tro var det
Socialdemokratiets spidskandidat, Peter Hamborg Faarbæk, der overrakte prisen.
Indledningsvist måtte Peter Hamborg Faarbæk erkende, at han ikke kendte til Mikaels mange meritter, men
efter at have læst op på de mange aktiviteter, som Mikael er primus motor for lagde Peter Hamborg
Faarbæk vægt på de mange kulturelle aktiviteter for primært børn og unge, som Mikael igennem mange år
har været med til at igangsætte – og ikke mindst drive. Teater og musicals for børn og unge, musik med
børn og unge og et utal af øvetimer med teatergrupper og bands. Og så ikke mindst det store arbejde med
at drive de mange musikalske indslag ved Hedelandsfestivalen, der afholdes hvert år i Amfiteateret i
Hedeland og omfatter børn og unge fra Høje Taastrup Kommune. Desuden har Mikael en stor betydning for
sit lokalsamfund – han er et kendt ansigt i byen, hvilket også skyldes hans arbejde som pædagog i
Landsbyordningen i Reerslev og hans altid store vilje til at stille op til kulturelle og andre arrangementer –
Mikael er da også en fast del af rollebesætningen i det lokale dilettantteater. På den baggrund var det ikke
svært at konkludere, at Mikael Bak Jensen er den helt rigtige vinder af prisen som Årets Hedehusborger, da
han udviser et engagement og et ønske om at gøre en reel forskel for børn, unge og de voksne i
lokalsamfundet.
Mikael takkede for prisen – men var ikke sen til at give prisen videre til borgerne i Reerslev, der også er
gode til at bakke op om de forskellige aktiviteter, herunder de mange foreninger – Mikael takkede og
anerkendte også mange af de personer, der er kommet med ideer, som Mikael har været med til at
realisere og videreudvikle.

Der var nu heller ikke meget tid til at hvile på laurbærrene, da Mikael var ansvarlig for en ambitiøs
opsætning af musicalen ”Midt om natten” med børnene fra klubben i Reerslev – og premieren var samme
dag kl. 16. Men dette er kun kendetegnede for Mikael – der er altid aktiviteter og projekter i gang.
Inden selve premieren på stykket holdt Bestyrelsesformand for Reerslev Forsamlingshus, Johannes
Thulesen, en tale for Mikael Bak Jensen i anledning af kåringen som Årets Hedehusborger. Talen var på rim
og lød sådan:
Tænk om vi ikke havde haft Mikael Bak,
så ville kultur og dannelse ligge brak,
og ungdommen klar til det første teaterspring,
ville gå hvileløse og nedbøjede omkring,
indtil de i ærgrelse og trods,
ville udbryde: ”Der er ingen, der gider os”.
Og her i forsamlingshuset,
ville vi mangle og savne suset,
af ungdommens mod og latter,
skrevet og sat i scene af en forfatter,
der tør give den et ekstra hak,
hvor havde vi været uden ham Mikael Bak.
Så ville vi alle være statister i en sidste tragedie,
i bedste fald en sørgmunter komedie,
og så pakke scenen væk på stald,
efter det allersidste tæppefald.
Så ville vi ikke sidde her – forventningsfulde og spændte,
på at høre og se Reerslevs kendte,
både under og over atten,
slå sig løs i ”Midt om natten”
Tillykke med prisen som Årets Hedehusborger.
/Johannes Thulesen, 4. marts 2017.

Årets Hedehusborger er en pris der uddeles hvert år til en person, der gør noget helt særligt for
lokalområdet eller for andre på en uegennyttig og frivillig måde. Prisen er i sin tid indstiftet af den lokale
Socialdemokratiske partiforening i Hedehusene.

