Stevnsprisen
Mange store personers anerkendelse kommer først den dag, de har trukket sig tilbage
eller ikke er her mere – hvorfor ikke anerkende, mens de er aktive?

Hvad skal der til for at blive årets prismodtager i Stevns Kommune? Her vil jeg pege på en
person, som gennem mere end 30 år har gjort en stor indsats for foreningslivet, for godt 30
år er netop den årrække, som Valløby Motion har eksisteret.
Drivkraften gennem samtlige år er Jørgen Møller, Valløby, der lørdag efter lørdag fra tidligt
forår til sent efterår har kaldt til samling i Valløby. Han har ledet motionsklubbens
aktiviteter med særdeles professionel hånd. Han har ud over de ugentlige samlinger også
arrangeret ture for medlemmerne til løb som f.eks. Erimitageløbet, han har været primus
motor i årlige store løb i Valløby samt ikke mindst stået som løbsansvarlig for
kvindeløbene i Solgårdsparken.
Intet har været overladt til tilfældighederne. År efter år er der blevet ført statistik over
klubbens aktiviteter, der bliver fremført i forbindelse med de årlige afslutningsfestligheder.
Konkurrencen er hård på løbeområdet – mange stabler løb på benene i håb om at få
motionisternes gunst. Men det fører desværre til, at mange traditioner må udgå – de er
ikke levedygtige længere.
Der er mangel på frivillige ledere. Ved afslutningsfesten i 2018 efterlyste Jørgen afløsere til
at stå for Valløby Motion. Disse har ikke meldt sig, hvorfor en trist beslutning blev truffet og
blev meddelt ved jubilæums- og afslutningsfesten i 2019. Med udgangen af 2020 skulle
Valløby Motion nedlægges! Men så kom coronaen, hvilket betød aflysning af løb rundt
omkring – således også i Valløby samt i Solgårdsparken. Jamen, så bliver vi da bare nødt
til at tage et år mere… Altså det lovede og ”forsømte” fra 2020 forsøges indhentet i 2021!
Jørgen har rundet de 70 år, og Valløby-Motion er ikke det eneste sted, hvor Jørgen har
ydet en fremragende frivillig indsats. Nævnes skal tillige tidligere tillidshverv: Formand for
Grundejerforeningen 8A, medlem af bestyrelsen for AIK 65 Gymnastik og medlem af
bestyrelsen for Vallø Brugsforening frem til lukningen i 1997 – samt senest medlem af
Nordstevns Pastorats menighedsråd samt kirkeværge i både Strøby og Valløby.
Lad os derfor hædre Jørgen Møller med Stevnsprisen for bl.a. mere end 30 års frivilligt og
professionelt foreningsarbejde, mens der endnu er noget som hedder Valløby Motion.
Med venlig hilsen
Preben Hansen

