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Hans Lambæk Nielsen har 
mange interesser ud over 
det frivillige arbejde i Røde 
Kors - blandt andet astro-
nomi og landbrug. Det får 
han mere tid til at følge med 
i, når han ikke længere skal 
være formand for Røde Kors. 
Foto: Anders Ole Olsen

ILDSJÆL: Efter 16 år 
stopper Hans Lam-
bæk Nielsen som 
formand for Røde 
Kors Sorø.

Af Martin Pedersen

SORØ: På væggen i 85-åri-
ge Hans Lambæk Nielsens 
hjem hænger en tegning af 
den første ko, han malkede. 
Det var dengang, han som 
dreng hjalp med at passe og 
malke fars køer på fødegår-
den ved Store Heddinge.

Den afgående formand for 
Røde Kors Sorø er uddannet 
agronom og har igennem 
hele sin tid på arbejdsmar-
kedet beskæftiget sig med 
landbrug og især kvæg.

- Det var hele livet. Jeg var 
heldig, at jeg også kom til at 
arbejde med det, fortæller 
han.

Fra 1965 til 1986 var han 
leder af kvægbrugsrådgiv-
ningen  for Landbo- og Hus-
mandsforeningerne i Syd-
vestsjælland, og fra 1986  til 
2000 var han leder af  De Øst-
lige Øers Kvægbrugsrådgiv-
ning.

- Jeg har skitseret mange 
af de kostalde, der blev byg-
get her øst for Storebælt. 
Nogle af dem står stadig, 
men der er ikke længere 
køer i ret mange af dem, for-

klarer Hans Lambæk Niel-
sen.

Følger landbruget tæt
Selvom han gik på pension i 
2000, følger han stadig land-
brugserhvervet tæt.

Han fungerer nemlig som 
sekretær for en sjællandsk 
gårdbestyrelse.

- Så kan jeg følge problem-
stillingerne i landbruget. 
Det er en god måde at kom-
me ud af jobbet på. Sådan vil 
det også gå med Røde Kors. 
Jeg vil stadig være med, så 
jeg kan fornemme, hvordan 
det går, siger Hans Lambæk 
Nielsen.

Efter 16 år på formands-
posten har han besluttet at 
give stafetten videre. Det vil 
ske på Røde Kors Sorøs or-
dinære generalforsamling 
den 26. februar.

- Jeg er jo ung og rask, så 
jeg tror godt, jeg kunne fort-
sætte som formand. Men der 
er nogle unge, der gerne vil 
og kan. Og så skal en gam-
mel formand ikke sige nej til 
det skifte, siger Hans Lam-
bæk Nielsen.

Han har tænkt sig at fort-
sætte som frivillig i Røde 
Kors’ aktiviteter. Men besty-
relsen og beslutningerne vil 
han holde sig fra.

- Min erfaring siger mig, 
at det er bedst, hvis den tid-
ligere formand ikke er med i 
bestyrelsen.

Mennesker og mening
Gennem de 16 år har Røde 
Kors i Sorø udviklet sig på 

flere punkter.
Hans Lambæk Nielsen 

fremhæver selv årene om-
kring 2015, hvor foreningen 
reagerede på en markant 
stigning i antallet af uledsa-
gede flygtningebørn i Dan-
mark.

- Vi begyndte at finde vær-
ger, og vi startede med net-
værksfamilier. Der lå en 
opgave, som skulle løses, og 
som ingen andre var gået i 
gang med. Røde Kors havde 
et system, som kunne løse 
det, og så tog vi opgaven op, 
siger han.

I den proces sad han for 
bordenden og uddelegerede 
ansvaret.

- Jeg har været med til at 
kaste boldene op og gribe 
dem igen. Men jeg har givet 

det daglige ansvar til de fri-
villige. I sidste ende hviler 
ansvaret på mig. Men så 
længe projektet lykkes, er 
det suværent de frivilliges 
fortjeneste, siger Hans Lam-
bæk Nielsen.

- Jeg kan godt lide at arbej-
de med noget, der har me-
ning, og at arbejde med men-
nesker. Det har jeg gjort hele 
mit liv, siger han.

Klar til nye projekter
Siden 1969 har han boet i et 
hus ned til Pedersborg Sø.

Der boede han sammen 
med sin hustru Britta Lam-
bæk Nielsen, indtil hun døde 
i 2001. Hun var både adjunkt 
på det daværende Ankerhus 
Seminarium og i én periode 
byrådsmedlem for Venstre.

- Derfor var det passende 
at bo i Sorø, siger Hans Lam-
bæk Nielsen.

Han forventer ikke, at han 
kommer til at kede sig efter 
sit farvel til bestyrelsesar-
bejdet i Røde Kors.

Han har tre børn, syv bør-
nebørn og flere projekter i 
baghånden.

- Og så kan jeg ikke over-
komme lige så meget nu som 
tidligere.

Han ejer også et par som-
merhuse ved Reersø, hvor 
familien jævnligt mødes.

- Det skal også passes. Der 
går meget tid ved Reersø. 
Sidste år byggede vi et luk-
sus-shelter, som vi har prø-
vet at sove i. Det kan man 
sagtens, siger Hans Lam-
bæk Nielsen.

Røde Kors-formand går af efter 16 år

» Jeg er jo ung og 
rask, så jeg tror godt, jeg 
kunne fortsætte som 
formand. Men der er 
nogle unge, der gerne 
vil og kan. Og så skal en 
gammel formand ikke 
sige nej til det skifte.

Hans Lambæk Nielsen

Hans Lambæk Nielsens villa ligger tæt ved Pedersborg Sø og med 
god adgang til en lille spadseretur.  Foto: Anders Ole Olsen


