Mindeord for Ole Thomsen, Præstø
Det er med stor sorg, at vi i Præstø Sport og Præstø Fjordsvømning har modtaget meddelelsen om at Ole
Thomsen er død alt for tidligt, i en alder af kun 63 år. Det skete pludseligt og helt uventet den 12. marts
2019 på en rejse til Berlin. Han fik et ildebefindende og hjertestop, og stod ikke til at redde.
Ole var en meget aktiv mand. For som han sagde: Man SKAL bevæge sig. Fem gange blev de mere end 42
kilometer i Berlin Marathon tilbagelagt, ti gange svømmede han tværs over Præstø Fjord i den årlige
Præstø Fjord svømning, og i det daglige blev det til både svømning, badminton, vinterbadning, tennis, yoga,
morgenroning og cykling. For Ole var det sociale ved sporten det primære - og der var han en sand mester.
I vores foreningsliv i Præstø satte Ole et markant præg på et hav af aktiviteter. Ikke mindst i og omkring
Præstø Fjord. Her var han engageret i foreningsfællesskabet ”Aktivt liv ved Fjorden” og før det i ”Fritid ved
vandet” og ”Vandsportens By”. Som formand i Præstø Sport stod han desuden i spidsen for en flerstrenget
forening med både svømning, badminton og basket, og havde med et stort engagement og et ukueligt gåpå-mod et evigt fokus på at udvikle og udvide klubbens tilbud. Hans mål var at skabe en rummelig
paraplyorganisation med tilbud for alle. Uanset køn, alder, niveau eller idrætsgren.
Som formand var Ole en diskret, men yderst kompetent leder. Hans lyttende og motiverende facon kan
mange foreningsmennesker lære af. Altid smilende, altid imødekommende og altid med et glimt i øjet. Vi er
mange, der satte stor pris på Oles åbne og venlige sind, og hans empatiske måde at være på.
Ole ønskede sin aske spredt over Præstø Fjord, en uhøjtidelig og eftertænksom måde at komme videre på.
Det sker i løbet af sommeren. Men forinden vil alle der har lyst til at mindes Ole have mulighed for dette
ved en uhøjtidelig komsammen i Præstø den 16. maj 2019.
Ole vil blive savnet.
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