Store Heddinge, 22. oktober 2020.
Indstilling til Stevnsprisen 2020.
Stevns Tværfaglige Efterløns- og Seniorklub vil gerne indstille klubbens formand Kurt Jacobsen til
at modtaget årets Stevnspris.
Kurt har siden han gik på efterløn i 2007 været formand for klubben, og gået forrest med at
arrangere hyggeeftermiddage, foredrag, bankospil, udflugter og rejser og hele tiden lagt vægt på,
at det skal være til en pris, hvor alle kan deltage, ligesom alle skal føle sig godt tilpas i klubben.
Han har via klubben være medvirkende til at få etableret en kommunegruppe under Faglige
Seniorer, samt været primus motor i at få etableret et nyt samarbejde mellem Faglige Seniorer og
Ældresagen på Stevns, så det er et bredt forrum, der kan sætte fokus på forholdene for de ældre i
kommunen.
Kurt tager et stort socialt ansvar og er altid på de svages side, og meget opmærksom på, at alle
behandles retfærdigt.
Han har været aktiv som frivillig i flere foreninger igennem mange år, altid med et stort
engagement og en stor viden.
Han lægger stadig et stort arbejde i mange foreninger, blandt andet i Snurretoppen, hvor han var
med helt fra start, og i en periode også som formand.
Han er med som frivillig i Fyrforeningen, i bestyrelsen i Museumsforeningen Østsjælland, i
bestyrelsen i AOF m.fl.
I mere end 20 år fra begyndelsen af 1970érne var han formand for Socialdemokratiet på Stevns, og
gik dermed forrest i mange valgkampe, og udformningen af valgprogrammer, han var også blandt
initiativtagerne og bærende arbejdskraft i de mange store 1. maj arrangementer, der blev holdt fra
1990 til 2004. Ligesom han var en af de bærende kræfter ved de store tværpolitiske
grundlovsarrangementer, for alle foreninger, der blev holdt i Boesdal fra 1997 til 2001.
Kurts hjerte brænder for det frivillige arbejde, og han møder altid op, hvor der er behov og altid
med godt humør, en stor viden og bibringer en god energi.
Vi mener derfor, at han må være den rette til at fortjene at modtage årets Stevnspris.
Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen
Anny Borch Jensen, næstformand
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