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Forslag til Kandidat
til Ole Laursen Prisen 2018
På vegne af Borgerforeningen Mols vil bestyrelsen gerne indstille Jan Birk til at modtage
Ole Laursen Prisen anno 2018 for sin mangeårige meget aktive og frivillige indsats til
glæde og gavn for hele lokalsamfundet på Mols og Helgenæs.
Med smittende humør og vindende væsen har Jan Birk gennem et langt liv
arbejdet for det gode liv på Mols og Helgenæs.
Lokalarkivet Mols har eksisteret siden 1968, men i 2004 var mangel på lokaler
årsag til, at arkivet blev pakket ned og stort set på vej til en støvet
magasinplads på Ebeltoft Museum. Uden Jans utrættelige og vedholdende
arbejde for at bevare Molsarkivet lokalt havde der næppe været et Molsarkiv i
dag. Molsarkivet fandt plads på adressen Knebel Bygade 40 og er på det
seneste igen flyttet til Molsskolens nedlagte tjenestebolig på Knebel Bygade
31. Borgerforeningen blev bestyrelse for arkivet med Jan som tovholder for
projektet, og arkivet blev genåbnet i november 2005. Siden har Jan stået i
spidsen for Molsarkivet. Nu kan man så roligt konstatere: ”Uden Jan Birk –
ingen Molsarkiv”. I mange timer og med faste åbningsdage har Jan utrætteligt
gennem alle årene lagt mange kræfter i såvel at udbygge Molsarkivet, holde
styr på de mange arkivalier, som i at servicere arkivets mange besøgende.
Arkivet har på nuværende tidspunkt tæt op mod 2300 registrerede billeder fra
Mols og Helgenæs.
Jan Birk er et kendt ansigt på Mols og har haft og har mange tillidshverv.
Udover at være tovholder for Molsarkivet, sidder han i bestyrelsen for
Molshallen, været medlem af menighedsrådet for Vistoft Kirke og
Jan Birk
provstiudvalget i Syddjurs. Desuden er han i bestyrelsen for
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, ligesom den årlige sommerfest på Mols har nydt godt af hans indsats.
Gennem sin post i bestyrelsen for Borgerforeningen Mols har han i høj grad været i front for at bevare det gode liv på
Mols og Helgenæs – herunder kæmpet for:
- at få etableret et sundhedshus på Mols og Helgenæs
- at flytte akutlægebilen til en placering midt på Djursland
- at bevare udrykningslægen på Mols og Helgenæs
- at få fjernet øjebæer på Mols og Helgenæs
- at forbedre mobiltelefon- og bredbåndsforbindelser
- at bevare skole- og andre institutioner
- at fremme bosætning og erhvervslokation mv.
Ikke alt er lykkedes, men der er sket store forbedringer!
På vegne af Borgerforeningen Mols
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård
Fmd.
Et af Molsarkivets gamle kort
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