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Det var med stor sorg, vi i torsdags modtog meddelelsen om, at vores gode ven og trofaste ildsjæl, Bent 

Rysbjerg, var afgået ved døden. Det er en markant personlighed og en stor arbejdskraft, vi nu må undvære i 

den frivillige verden. I mange mange år har Bent ydet en kæmpemæssig indsats på en lang række områder, 

ikke mindst i Frivilligcentret, og det er svært at forstå, at han ikke er her mere. 

Da man i 2003 stiftede Herning Frivillig Center, var Bent en af hovedmændene bag, og det er uvist, om vi 

overhovedet havde haft et frivilligcenter, hvis ikke det havde været for hans store arbejdsindsats og 

viljefasthed. I alle årene siden har Bent på den ene eller anden måde haft en vigtig rolle hos os, altid med 

Minna trofast ved sin side. Bent har i mange år haft tjansen som kasserer i Frivilligcentret, og mens han har 

siddet ved computeren med regnskaber og bilag, har Minna flittigt gået rundt og ordnet alle de mange små 

ting, der trængte til at blive gjort. Vi har altid sat stor pris på deres indsats, og vi er dybt taknemmelige for 

de mange år, vi fik lov at kende Bent.  

Som frivillige i både Frivilligcentret, Ældre Sagen Herning og til sidst også Høreforeningen Herning/Ikast-

Brande har Bent og Minna på hver deres måde sat deres præg på udviklingen og ydet en forbilledlig indsats. 

At Bent i en alder af 85 år stadig var en arbejdsom og ansvarsbevidst frivillig i mange forskellige 

sammenhænge, og at han stadig var garant for trofast indsats og et enormt engagement, må være til 

inspiration for alle os, der er her endnu. Man bliver aldrig for gammel til at være frivillig, og det udsagn 

levede Bent Rysbjerg op til, lige til det sidste. 

Vi er mange, der kommer til at savne Bent både som samarbejdspartner og som menneske. Vore tanker går 

først og fremmest til Minna, som vi sender vores dybeste medfølelse og varmeste ønsker. Vi håber du ved, 

du altid er velkommen i Frivilligcentret, og du skal vide, vi tænker på dig i denne svære tid. 

På vegne af alle de mange frivillige, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, der gennem årene har haft 

gavn og glæde af Bent Rysbjergs indsats her i Frivilligcentret, vil vi i taknemmelighed sige: 

ÆRE VÆRE BENT RYSBJERGS MINDE! 


