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Mindeord for 

ole ravn thomsen

Indsendt af forstander Thomas Bakke 

og souschef Iben Steen, Grennessminde 

Birkerød.

Ole Ravn Thomsen beklædte i en lang 

årrække posten som bestyrelsesfor-

mand for specialskolen Grennessminde 

Birkerød. Han trak sig fra posten for to 

år siden, da helbredet bød ham at sæt-

te farten ned. Ole blev på grund af sin 

særlige indsats for Grennessminde der-

efter udnævnt til æresmedlem af be-

styrelsen.

Vi kendte Ole som en ildsjæl, der 

brændte for netop de børn og unge, 

der er i Grennessmindes målgruppe. 

Han havde blik for de udsatte børn og 

unge i vores samfund og var optaget af, 

at de fik samme muligheder som alle 

andre. Han havde fokus på, hvordan vi 

på Grennessminde gennem vores dag-

lige arbejde opnåede succeser for bør-

nene og de unge, og han fulgte vedhol-

dende med i vores resultater. Ole var li-

geledes aktiv i foreningen Ligeværd. 

Også her var det Oles store hjerte og 

forståelse for udsatte børn og unge, der 

drev hans virke.

I alle årene støttede Ole op om 

Grennessmindes arbejde og var en me-

get engageret og vellidt bestyrelsesfor-

mand. Han havde blik for vigtigheden 

af, at vores skole udviklede og tilpasse-

de sig kravene til undervisningen. Ole 

var altid positiv og lyttende over for nye 

ideer og tiltag. Som bestyrelsesformand 

var Ole med til at gøre det hele muligt.

Ole slap aldrig kontakten til skolen 

og fulgte interesseret og opmærksomt 

med i dagligdagen. Han deltog altid 

med glæde i alle mærkedage og gik 

gerne forrest, når der skulle udbringes 

et trefoldigt leve for eleverne, skolen el-

ler medarbejderne.

På Grennessminde Birkerød vil vi 

komme til at savne Ole. Æret være hans 

minde.

Ligeværd takker en ildsjæl

Ole Ravn Thomsen var medstifter og 

engageret i Landsforeningen Ligeværd 

siden slutningen af tresserne og var i en 

lang periode formand for Grennesmin-

de Birkerød. Han har også siddet i Sko-

lekommisionen og i Skole og Samfund 

på landsplan, hvor han sad i Kriminal-

præventivt Råd. Gennem 17 år var han 

formand for Barnets Hus.

Ole Ravn Thomsen fik i 2007 Hel-

veg-Prisen for sin indsats for unge med 

særlige behov. Han var gennem hele li-

vet engageret i frivilligt arbejde. Til Lige-

værd udtalte han, i forbindelse med til-

delingen af Helveg-Prisen, om hans sto-

re indsats i det frivillige arbejde: Er der 

nogen, der ikke kæfter op, bliver de 

bare glemt. 

Ole Ravn Thomsen blev på det nær-

meste født ind i sit sociale engagement. 

Hans forældre var forstanderpar på 

blandt andet Flakkebjerg og Sølager, 

som var institutioner under socialforsor-

gen for kriminelle unge.

Ole Ravn Thomsens hjertebørn var 

de børn og unge samfundet ikke tog sig 

ordentligt af. Han var en af dem, der - 

med hans egne ord ”kæftede op” - og 

han gjorde en forskel. Ole Ravn Thom-

sen vil ikke blive glemt.

Æret være hans minde.


