
Årets Gistrup plakette


Gistrup Beboerforening uddeler årligt en plakette til en beboer, der fortjener en særlig påskønnel-
se.

Det har gennem årene været imødeset med spænding, hvem der årligt blev udvalgt til at modtage 
Gistrup Plaketten. Begivenheden finder normalt sted på Beboerforeningens årlige generalforsam-
ling.Grundet Corona blev generalforsamlingen udskudt og først nu kan spændingen udløses.


I Beboerforeningens bestyrelse har det dog været nemt at nå til enighed om, hvem modtageren 
helt oplagt kunne være. Ved en lille højtidelighed kunne Beboerforeningen således med glæde 
sætte modtageren stævne ikke ved generalforsamlingen som vanligt, men i stedet på modtage-
rens egen bopæl, idet denne er udgør en væsentlig del af motiveringen.


Således mødte repræsentanter for bestyrelsen op og bankede på Borgens port for at overrække 

byens pris til indehaveren Peter Hviid. Beboerforeningen motiverer påskønnelsen således:


Med Casa del Renaissance har Peter Hvid Christen-
sen tilført Gistrup by et bygningsværk, der har frem-
kaldt megen forundring, beundring og positiv omtale i 
såvel Gistrup som i medierne. 
 
Borgen er en herlig motivation og inspiration til at søge 
indsigt i tidligere tiders bosætning og minde om en be-
tydlige periode i vor fælles danske historie.


Gistrup Beboerforening ønsker at påskønne den entu-
siame og det engagement, der ligger bag at bygge og 
indrette sit hus med en så gennemført historisk finish 
og indsigtsfuld bestykning.


Ligeledes ønsker Beboerforeningen at takke for den 
gæstfrihed, der ligger bag arrangementer for byens 
børn i forbindelse med Halloween.   


Ved overrækkelsen benyttede Beboerforeningen iøvrigt lejligheden til endnu en gang at takke Pe-
ter Hviid for den imødekommenhed, som han har udvist for byens yngste ved Halloween åbnin-
gen i 2019, hvor mange fik en spændende oplevelse inden for Borgens mure. Tilsvarende var Pe-
ter Hviid indstillet på, at invitere på gys og gru i Borgen i 2020, men denne oplevelse må de yng-
ste i Gistrup have til gode. Forhåbentlig vil det næste år være muligt at opleve Borgen iklædt Hal-
loween outfit uden virusbegrænsninger. I ventetinden må man nøjes med at fornøje sig med at 
nyde synet af Borgen ude fra. Et syn som vidner om en engageret beboer, der via sin historiske 
interesse også giver Gistrups beboere et historisk input om, at der også var en verden før bygge-
stilen blev præget af parcelhus konceptet.   


 


