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FRIVILLIGHED: Niels 
Mortensen vil bruge 
sine erfaringer fra 
lederjob i sundheds-
sektoren i sin nye 
rolle som formand 
for Røde Kors Sorø.

Af Martin Pedersen

SORØ: Røde Kors Sorøs nye 
formand, Niels Mortensen, 
er vant til at tænke nyt.

I 1983 var han med til at 
åbne Sorøs biograf Victoria 
Teatret, der er baseret på fri-
villige kræfter. I 1980’erne 
var han som sundhedsdi-
rektør med til at lave den 
første psykiatriplan for 
Vestsjællands Amt. Og i 
slutningen af 2000’erne var 
han i fl ere år den øverste 
daglige leder for byggeriet af 
et nyt universitetshospital i 
Odense, et projekt til 6,3 mil-
liarder kroner.

- Jeg har været leder i man-
ge år. Det har lært mig noget 
om at arbejde sammen, give 
plads til andre og vise tillid. 
Og tænke strategisk. Hvad 
skal vi lave i morgen?, siger 
68-årige Niels Mortensen.

Hjælp til at finde nye veje
Han forestiller sig dog ikke, 
at Røde Kors Sorø nu skal 
igennem en »turn around«.

- Min vigtigste opgave er 
at bakke op om de ting, vi 
allerede gør, siger den nye 
formand.

Han opfatter sig selv som 
én, der skal inspirere og 
hjælpe foreningen til at fi n-
de nye veje.

Og hvis der er behov for 
ændringer i den frivillige 
organisation, vil han skub-
be en proces i gang.

- Der skal ikke nødvendig-
vis ske forandringer. For ek-
sempel synes jeg ikke, at der 
skal ændres noget ved vores 
møbelbutik. Men hvis jeg 
ser noget, der kan gøres an-
derledes, siger jeg det højt. 
Det kan man godt slå sig på. 
Men jeg synes, det er min 
forpligtelse som formand, 
siger Niels Mortensen.

Samarbejde med Lambæk
Røde Kors’ nye formand bor 
på Frederiksberg sammen 
med sin hustru. Han har fi re 
børn, to bonus-børn og 12 
børnebørn.

Han blev valgt som for-
mand på Røde Kors Sorøs 
generalforsamling i slutnin-
gen af februar.

Siden 2016 har Niels Mor-
tensen været næstformand 

i organisationen. Som det 
første tog han fat på forenin-
gens brug af hjemmeside og 
Facebook.

- Og det kan blive til endnu 
mere. Planen er at lave små 
historier fra dagligdagen i 
Røde Kors Sorø, som formid-
les via Facebook, siger han.

Han har haft et tæt sam-
arbejde med Hans Lambæk 
Nielsen, som han nu har 
overtaget formandsposten 
fra. De to har i fællesskab sat 
gang i en modernisering af 
Røde Kors’ tøjbutik i Storga-
de i Sorø. Den nye formand 
skal føre processen videre, 
og det omfatter blandt andet 
en gennemgang af varesor-
timent, butiksindretning og 
salgsaktiviteter, fortæller 
formanden. 

Kritisk blik på aktiviteter
Niels Mortensen vil give for-

eningens sociale aktiviteter 
et eftersyn.

- Vi bør forholde os kritisk 
til, hvad vi laver, og om der 
er brug for noget nyt, siger 
han.

Han nøjes ikke med at for-
holde sig til Røde Kors Sorøs 
egne aktiviteter. Han har 
allerede anlagt en relativt 
off ensiv strategi, der hand-

ler om at se på de forskellige 
sociale aktiviteter i kommu-
nen over en bred kam.

Han har holdt et møde med 
Sorø Kommune om emnet og 
er fortsat i dialog med kom-
munen.

- Mange steder i landet er 
der Røde Kors-indsatser 
over for fl ere forskellige 
grupper af mennesker. Vi 

bør spørge os selv, om der 
er behov for nye aktiviteter 
i Sorø. Vi skal selvfølgelig 
passe på, at vi ikke påtager 
os for meget ansvar. Men der 
kan være en overset opgave 
her i området, som skal lø-
ses. Vi har midlerne til det, 
hvis vi vil starte noget nyt, 
siger Niels Mortensen.

Ny formand 
vil fi nde 
nye veje

FAKTA

 ■ Niels Mortensen er 68 år.

 ■ Han er ny formand for 
Røde Kors Sorø.

 ■ Han er 68 år og bor på 
Frederiksberg med sin 
hustru.

 ■ Han er uddannet cand.
polit. og har haft fl ere 
lederjobs i den off entlige 
sundhedssektor.

 ■ I 2015 gik han på pension. 
Parret fl yttede samtidig 
fra Fyn til Sorø.

DIANALUND: Lokalarkivet 
i Dianalund har i denne tid 
fokus på Dianalunds udvik-
ling gennem de seneste 50 år. 

Når der torsdag 21. marts 
kl. 16-17 er foredrag om te-
maet, kommer det til at 
handle om Dianalund Bør-
nehave fra 1973 og fremefter. 

Foredragsholderen er 
Lissie Sørensen, der var en 
af de første pædagoger, der 
blev ansat i børnehaven. Ti-
derne var ganske anderle-
des. Mange forstod slet ikke, 
at det skulle være nødven-
digt med sådan en børneha-
ve. Konerne kunne vel blive 
hjemme og passe deres børn, 
mente mange. 

Der er gratis adgang til 
foredraget, der fi nder sted 
på arkivet i Dianalund Bor-
gerhus. 

Børnehaven i 
gamle dage

SORØ: Lørdag den 30. marts 
kl. 11.30 er der standerhejs-
ning i Sorø Roklub.

Standerhejsning

SORØ: Søndag 31. marts er 
det atter blevet tid til den år-
lige indsamling af det aff ald, 
der ligger og sviner i natu-
ren. 

Men hvis det skal batte 
noget, er der brug for frivil-
lige, der vil give et nap med. 
Derfor opfordrer Danmarks 
Naturfredningsforening 
folk til at møde op ved bor-
de-bænke-sættet ved Bane-
vej/Skælskørvej på dagen 
kl. 10. Her vil der blive ud-
leveret arbejdshandsker og 
sække og aftalt ruter. 

Det er op til folk selv, hvor 
lang tid de vil bruge på af-
faldsindsamlingen, men 
indsamlingscentralen på 
Banevej/Skælskørvej er 
åben kl. 10-13, og kl. 13 bliver 
der serveret en lille forfrisk-
ning, og der er mulighed for 
at få sig en sludder med de 
andre om, hvordan det er 
gået.

Snart tid til at 
samle aff ald

SORØ: DIS Danmark og Sam-
menslutningen af Slægts-
historiske Foreninger er 
blevet lagt sammen, og der-
for har DIS Slagelse-Sorø 
(data i slægtsforskningen) 
besluttet at ændre navn til 
Danske Slægtsforskere Sla-
gelse-Sorø.

Lokalforeningen har 181 
medlemmer. Man kan fi nde 
fl ere informationer om for-
eningen på www.slaegtog-
data.dk

Den 27. marts klokken 19 
holder foreningen et arran-
gement på Slagelse Bibliotek 
med Adam Kronegh, som er 
kendt fra »Forsvundne ar-
vinger«.

Nyt navn til 
slægtsforening

Niels Mortensen har blandt andet været sundhedsdirektør i det gamle Vestsjællands Amt og it-direktør i 
Region Syddanmark. Som ny formand for Røde Kors Sorø vil han trække på sine erfaringer fra karrieren. 
 Foto: Anders Ole Olsen

I 2015 fl yttede parret tilbage til Sorø efter fem år på Fyn.

»   Der skal ikke nød-
vendigvis ske foran-
dringer. For eksempel 
synes jeg ikke, at der skal 
ændres noget ved vores 
møbelbutik. Men hvis 
jeg ser noget, der kan 
gøres anderledes, siger 
jeg det højt. 

Niels Mortensen
formand for Røde Kors Sorø


