Rødvig, den 27. september 2020
Folkeoplysningsudvalget
Stevns Kommune

Indstilling til Stevnsprisen 2020
Som modtager af Stevnsprisen 2020 vil jeg foreslå
Karsten Stuhr Hansen
fra foreningen Rødvig Flinteovn.
Karsten har igennem mange år – vel siden ideen om at bygge den opstod –
været dybt engageret i Flinteovnen på Christiansø i Rødvig.
Som genbo til Flinteovnen er det tydeligt, at Karsten bruger mange timer –
rigtig mange timer – i og omkring Flinteovnen.
Fra tidligt om foråret møder Karsten op og sørger for, at området omkring
Flinteovnen bliver renset for ukrudt, bænke og anker malet så alting i og
omkring Flinteovnen er fint og klar til at tage imod turisterne.
Hele foråret og sommeren igennem er det Karsten, der møder op, sørger for at
flaget på toppen af Flinteovnen bliver hejst, og derefter står til rådighed med
informationer om Flinteovnen og andre ting, gæsterne gerne vil vide om
Stevns. Og Karsten er altid god for en snak med de mange gæster, der
igennem en sæson besøger Flintovnen.
Og hos Karsten er der ikke noget, der hedder fast ”arbejdstid”. Han møder
gerne op omkring kl. 11.30, og så går det ellers løs resten af dagen. Jeg tror
nok, at den normale ”lukketid” for Flinteovnen er kl. 17.00, men er der gæster,
er der også åbent, og jeg har mange gange i løbet af sommeren bemærket, at
flaget er oppe til både kl. 18 og kl. 19. Det kan man da kalde service. Når han
så endelig kan lukke, tager han cyklen og kører hjem til Strøby Egede. Og så
skal det lige nævnes, at Karsten altså er over 80 år. Jeg synes, det er godt
gået.
På baggrund af ovennævnte synes jeg, at Karsten Stuhr Hansen er en værdig
og velfortjent modtager af Stevnsprisen 2020.
Det skal dog også siges, at Karsten har en sekundant, der ofte møder op hen
på eftermiddagen – måske med en kop kaffe. Det er Inger Snoor, der lige som
Karsten elsker af fortælle gæsterne om Flinteovnen.
Jeg håber, min indstilling vil nyde fremme i Folkeoplysningsudvalget.

Med venlig hilsen
Mona Olsgaard

