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Lokal ildsjæl udnævnt til ambassadør 

 
Jan Thorst fra Bjæverskov blev hyldet for altid at udvise gejst, glæde og vinderindstilling (VIWA®). 

 

Lørdag den 20. juni modtog Jan Thorst 

VIWA® ambassadørprisen. Prisen blev 

overrakt på Køge Marina i forbindelse 

med havnedagen. Jan er en mand med 

mange kasketter; mentor for unge på 

Køge Handelsgymnasium, stationsleder på 

Køge Marina for Dansk Sørednings 

Selskab og en del af visionsprocessen for 

Køge Marina. Han var overrasket, men 

også meget glad og stolt over at have 

modtaget prisen. Det var Kenneth 

Højlund Jensen, som selv er VIWA® 

ambassadør, der overrakte prisen til Jan. 

 

Hjertet på rette sted 

Palle Birch uddannelseschef på Køge Handelsgymnasium udtaler: ”Jan Thorst er en del af vores 

mentorordning på Handelsgymnasiet. Vi er utroligt glade for at have ham her, da det ligger ham 

meget på sinde at hjælpe de unge mennesker, som har brug for at tale med en voksen. Jan er 

engageret, entusiastisk og har hjertet på rette sted. I år har vores mentorordning sikret, at 38 ud 

40 elever har fuldført skoleåret, og det har Jan en del af æren for. 

 

Gejst - glæde - vinderindstilling 

Jan og Kenneth har kendt hinanden i otte år blandt andet gennem Køge Marina, hvor Kenneth er 

havnemester. Kenneths indstilling af Jan til prisen lyder: 

 

Jan, tak fordi du bare er den mest fantastiske ildsjæl jeg har mødt.  

I de otte år jeg har kendt dig, er jeg gang på gang blevet overrasket over hvor mange projekter du står i 

spidsen for. Du har været stærkt involveret i visionsarbejdet på Køge Marina. Samtidig har du været en 

meget stor drivkraft i forbindelse med Køge Søspejds indmarch på Køge Marina, og sidst men ikke mindst 

viser du din vinderindstilling ved at gå forrest i oprettelsen af Dansk Sørednings Selskabs opstart på Køge 

Marina. Det viser noget om det menneskelige overskud og den brændende ildsjæl der gemmer sig i dig. 

Samtidig inspirerer og motiverer du andre mennesker, og er altid klar til at give en hjælpende hånd når der 

opstår udfordringer. Det at vinde for dig, er altid at gøre andre til vindere, hvad enten du som mentor for 

unge, eller som frivillig leder, hjælper andre til succes. Dine evner til at samarbejde – se muligheder, og 

skabe stærke personlige relationer gør dig hele vejen igennem til en sublim personlighed.  

Jeg er beæret over at have lært dig at kende. Du er et forbillede for mig og mange andre.   

 

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 Jan 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 Jan. 


