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Lokal ildsjæl udnævnt til ambassadør 

 
Svend Erik Bodi fra Bjæverskov blev hyldet for altid at udvise gejst, glæde og vinderindstilling 

(VIWA®). 

 

Søndag den 19. juni modtog Svend Erik Bodi VIWA® ambassadørprisen. Prisen blev overrakt på 

Køge Marina i forbindelse med Stafet For Livet. Svend Erik er en velkendt mand i regionen, som i 

årenes løb har været med til at starte adskillige projekter; blandt andre Stafet for livet, Køge 

Søspejd og Skovtrop spejderforening.  Han var overrasket, men også meget glad og stolt over at 

have modtaget prisen. Det var Karsten Sørensen, som selv er VIWA® ambassadør, der overrakte 

prisen til Svend Erik. 

 
En fast klippe 

Ebba Glückstadt, formand for Stafet For Livet i Køge, beskriver Svend Erik som en fast klippe. ”Han 

er et rart menneske, der tager tingene som de er, og en der altid finder en vej også selvom ens 

livssituation er svær. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Svend Erik, der altid er klar med 

en hjælpende hånd.” 

 

Hjælpsom og engageret 

Carsten Hagenbæk, en af drivkræfterne bag Køge Søspejd og Dansk Søredningsselskab i Køge har 

arbejdet sammen med Svend Erik igennem mange år. Carsten udtaler: ”Svend Erik er en person 

der er utrolig hjælpsom. Han er hurtigt klar med et – ja, selvfølgelig skal jeg være med til det - når 

jeg har præsenteret en idé for ham. Hans engagement og lyst til at hjælpe andre er meget 

beundringsværdig.” 

 

Frivillig med stor gejst og glæde 

Svend Erik og VIWA ambassadør Karsten Sørensen har kendt hinanden i mange år gennem 

spejderlivet. Karstens indstilling af Svend Erik til prisen lyder: 

 



Det er en STOR glæde for MIG at kunne overrække VIWA ambassadør prisen til netop DIG.                                                             

Jeg ved, at du har været engageret som frivillig i mange år og i RIGTIG mange sammenhænge.   

Du har været spejder fra du kunne gå, du har været spejderleder, du har været bestyrelsesmedlem mange steder, du 

var ligeså en stor del af at starte den første DDS Søspejdergruppe i Køges historie. Hjemmeværnet har du været 

engageret i. Stafet for livet er du en del af i Køge og du er veteranleder i Skovtrop. Samt meget mere. 

Du har altid været et KÆMPE aktiv for frivillige foreninger både i dit nær og fjernmiljø. 

 

Du har ALTID været opslugt af børn, unge, de hårdt ramte og deres udvikling, samt det at få dem godt ud på den 

anden side og starte med gode ting i rygsækken, som de kan bruge i deres  

voksen/ videre liv. 

Både indenfor spejder, hjemmeværn, idrætsliv og Stafet for Livet har, eller er du som sagt aktiv. 

Du har lavet nogle fantastiske ture til spejder, som jeg har været så heldig at få lov til at deltage i, samt andre ture 

hvor vi har været i samme patrulje. Jeg er stadig lige fascineret over at du kan morsealfabet o.m.m.m. udenad.  

Der er så mange børn og unge, der har nydt godt af DIT engagement.  

Dette – men ikke mindst alt det som det har givet dig igen, og det er jeg sikker på, IKKE er småting, det er jo det, der er 

essensen af at være frivillig, og det har HELT sikkert også TYDELIGGJORT dit fantastiske og hjælpsomme væsen. 

Du har altid været en kilde til inspiration for mig, i de år jeg har kendt dig, MEN også for alle andre på din vej og det til 

trods for, at du har haft modgang de senere år, og kæmpet dig igennem. 

Til slut vil jeg nævne, at da du kom på din hjertelige facon og sagde tillykke med min udnævnelse som VIWA 

ambassadør, ja jeg hørte hvad du sagde, DER sagde du nemlig ”Det svære er jo at finde en at give stafetten videre til”. 

MEN nej, det var det ikke, for det gav sig selv.   

 
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 Svend Erik 

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 Svend Erik. 

 
 

 


