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Lokal ildsjæl udnævnt til ambassadør
Spejderleder Karsten Sørensen fra Bjæverskov hyldet for altid at udvise gejst, glæde og
vinderindstilling (VIWA®).
Onssdag den 20. april modtog Karsten Sørensen VIWA® ambassadørprisen. Prisen blev overrakt
hos de blå spejdere i Skovtrop i Bjæverskov. Karsten er en mand med hjertet på rette sted; en god
familiefar, en utrolig hjælpsom ven og en engageret spejderleder med et fantastisk tag på de unge
spejdere. Han var meget overrasket, men også meget glad og stolt over at have modtaget prisen.
Det var Jan Thorst, som selv er VIWA® ambassadør, der overrakte prisen til Karsten.
Fantasifuld og kreativ
Kari Engell, som er gruppeleder i den lokale
afdeling Skovtrop i Det Danske Spejderkorps
udtaler:
”Karsten er en fantastisk ildsjæl der i den grad
brænder for at udvikle børn og unge til vågne
og selvstændige mennesker i Det Danske
Spejderkorps. Karsten er et af de mennesker
der kan komme helt ned i græsset hvor børn i
6-7 års alderen befinder sig. Han kan komme
ind i fantasirammen og gennem eventyr og
sanglege få børnene til at glæde sig over alle de
muligheder vores natur giver os.”

Jan Thorst, Kari Engell og Karsten Sørensen

Gejst - glæde - vinderindstilling
Jan og Karsten har kendt hinanden i 12 år gennem det frivillige arbejde i Det danske spejderkorps.
Regionalt i Kongskilde divisionen og lokalt i Bjæverskov. Jans indstilling af Karsten til prisen lyder:
Karsten, tak fordi du bare er det fantastiske menneske og er den ildsjæl du er.
Du er et sjældent fænomen at møde i dagens Danmark, vi er mange ildsjæle i Danmark, men du springer ud derfra
som en blomst i foråret.
I de 12 år jeg har kendt dig mere eller mindre og efterhånden som vort samarbejde er kommet tættere sammen, så
ser jeg ALLE de ting du står for. Du er der for dine børn 100%, det var også i den forbindelse vi lærte hinanden at
kende, da du ikke ”bare” var med for at støtte dit ældste barn til spejder, da han har sit at slås med, NÆ, DU overkom
også over tid at stille dig selv til rådighed som leder og frivillig.
Du har gang i en masse ting omkring ”spejderriet”, du er frivillig i en del andre aktiviteter også, på festivaler og hjælp
til nære venner og familie. Du er en man ALTID kan stole på. Spørger man om du kan tage en opgave, stort set hvilken,
så er et JA et ja, man skal ikke længere bruge tid på om det nu også bliver løftet. Har du sagt ja, så kommer det præcis
til at fungere som aftalt i rigelig god tid er du klar og kommer ALDRIG 5 min. i 12 og siger, hmm, det nåede jeg ikke. Du
kan til gengæld også være så stor at du siger NEJ, og med det nej er det et nej. Du kender dine begrænsninger på tid
og energi, men du siger ALDRIG nej, fordi det er noget du ikke har prøvet før.
Du udfordrer dig selv, du er der for de helt små børn og op til de store unge og kan bevæge dig i dette spænd og gå
forrest, uanset om det er sommer, regn og slud og MØG hamrende besværligt eller KEDELIGE opgaver. Du udfordrer
dig selv og dem du er sammen med for at være med til at flytte deres grænser, gøre dem til VINDERE og af den vej
bliver de til nogle stærkere og HELE mennesker på den lange bane - til VINDERE.
Det er også vigtigt at sige her til sidst, du gør det ALDRIG for egen vindings skyld, men fordi du vil gøre en forskel for
andre og netop være med til at gøre DEM TIL VINDERE.

Tak fordi du er dig. Indstillet af Jan Thorst - april 2016

Næste ambassadør
Med prisen følger retten til at udnævne en ny
ambassadør. VIWA (VIWA = Vinder Indstilling Winning
Attitude) Ambassadør prisen er stiftet for at sætte
fokus på, hvor mange fantastiske mennesker der er i
denne verden. Ofte er vi ikke gode til at få sagt tak. Det
har Karsten muligheden for nu. ”Det er helt sikkert et
dejligt skulderklap at få. Jeg skal nu hjem i tænkeboks,
og det bliver en spændende opgave at skulle udnævne
en ny ambassadør”, udtaler Karsten.
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