Jørgens store træsko er pludselig tomme
På vegne af Borgerforeningen, Molshallen og Mols i Udvikling har Kasper Nissen, der er
næstformand i Mols i Udvikling, forfattet nedenstående mindeord i forbindelse med Jørgen
Ørgaards død.

Med stor tristhed og sorg modtog vi nyheden om Jørgens Ørgaards død torsdag den 7. marts. Dermed er
en lang og begivenhedsrig æra på Mols og Helgenæs slut. Lokalområdet, Borgerforeningen og Mols i
Udvikling har mistet en kæmpe kapacitet, der var et kendt ansigt både på og udenfor Mols og Helgenæs.
Jørgen vil blive husket og savnet for mangt og meget. Dels hans utrættelige tilgang til mange
forskelligartede arbejdsopgaver, dels hans oprigtige engagement og interesse for lokalområdet og
udviklingen af samme. Dertil vil han blive savnet for sin politiske tæft og skarphed. Jørgen kunne – som få –
sætte ngeren på det helt rigtige sted, når der skulle analyseres, samles op på en sag eller når kommune
eller region skulle udfordres eller hud ettes. Han var på den måde et kompas for lokaludviklingen på Mols
og Helgenæs. Anviste retninger som vi kunne gå – altid på udkig efter nye muligheder og potentielle
løsninger. Altid saglig, seriøs, ordentlig med varme og humoristisk sans. Man får næsten lyst til at lægge et
Piet Hein-citat i munden på Jørgen: ”Den der kun ta’r spøg for spøg og alvor kun alvorligt – han og hun har
faktisk fattet begge dele dårligt”. Det kunne have været en kommentar fra Jørgen, for det var også et
særkende ved Jørgen. Citaterne, som han altid havde på lager til enhver lejlighed.

For knap et år siden vandt Jørgen – fuldt fortjent i øvrigt – to priser ved Syddjurs Awards: Frivilligprisen og
Rotary-klubbernes Hæderspris i Syddjurs Kommune. Priserne vidner om en mand i fuld vigør, og
indstillingerne til frivilligprisen fortæller om et helt vildt bagkatalog af tiltag og meritter, som Jørgen Ørgaard
har lagt ufattelige mængder arbejde i. Borgerforeningen var Jørgens hjemmebane, og mange vil måske
hævde, at Jørgen var synonym med Borgerforeningen, og det er der måske noget om. Mange tiltag
udsprang fra Borgerforeningen og Jørgen fulgte dem til dørs. Alle mulige tiltag, stort som småt. Alt lige fra
bernet til juletræer – fra Mols i Udvikling til Molbostøtten – fra grundlovs- og vælgermøder til delebil – fra
Distriktsråd til lokale ambassadører i de mange landsbyer på egnen. Jørgen Ørgaard var selv ambassadør,
han rejste rundt i landet, hvor han med gejst og gnist og stolthed i sine træsko fortalte om det lokale
udviklingsarbejde. Han var rejsende i Mols i Udvikling og forstod behovet for det brede perspektiv, behovet
for sammenhængskraft i lokalsamfundet.
Jørgen døde med træskoene på, han var aktiv og skarp til det sidste, senest 2. marts hvor ”den gamle
cirkushest” deltog i et stort anlagt arrangement om landsbyklynger på Godsbanen i Aarhus. Og ja, Jørgen
havde træsko på, for sådan var Jørgen også – folkelig og ligetil.
Formand Jørgen vil blive savnet og husket i mange år. Tak for kampen, indsatsen og dit evige gåpåmod. Vi
vil huske dit motto: ”Hvis vi ikke selv gør noget, så sker der ikke noget”.
Jørgen Ørgaard har stillet træskoene for sidste gang, spørgsmålet er, om vi kan fylde dem ud. Det kan man
godt tvivle på, men vi, der er tilbage, har pligt til at gøre forsøget, ellers sker der ikke noget. Æret være
mindet om ildsjælen Jørgen.

