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Poul Overlund-Sørensen søndag i
sidste weekend, da han
sad klar til
at modtage
indsamlernes
høst i Danske
Bank på St.
Torv, Rønne.
Arkivfoto:
Berit Hvassum

En mand med blik for verden
Af Torben Østergaard
Møller

UGENS SUCCES
I sit politiske virke som SF’er har Poul Overlund-Sørensen valgt at give depechen videre
til nye og yngre kræfter, når der om to år igen
skal være kommunalvalg.
Men som kommunekoordinator for
Dansk Flygtningehjælp på Bornholm har
han – som er denne Ugens Succes – ingen
planer om at sætte punktum.
Han vil således svinge taktstokken og orkestrere indsamlingen også til næste år, når
organisationen beder bornholmerne og de
øvrige danskere om hjælp til at hjælpe verdens flygtninge.
Ved indsamlingen sidste weekend gik det
rigtig godt. På landsplan blev der indsamlet
20 millioner kroner, hvilket er det bedste resultat i over 15 år, og alene på Bornholm blev
det til godt 156.000 kroner i klingende mønt
eller knitrende sedler, hvilket også overgik
de seneste års resultat i indsamlingsbøsserne.
– Det svinger gerne fra år til år, men i år
var en markant rekord, siger Poul Overlund-Sørensen, som har koordineret den
bornholmske indsamling siden 1999, da
Dansk Flygtningehjælp manglede en indsamler i Rønne.
– Ham, der var koordinator for Bornholm
på det tidspunkt, kendte mig, og jeg kendte
ham, og han spurgte, om ikke det var noget
for mig. Jeg sagde ja måske, og så fik jeg lok-

ket en af præsterne fra Skt. Nicolai Kirke og
den tidligere borgmester Arne Hansen med
til, at vi udgjorde en rønnegruppe. Siden
hen er de to af naturlige årsager faldet fra,
men jeg er fortsat.
Inden da havde Poul Overlund-Sørensen
også fungeret som menig indsamler.
Hvorfor?
– Fordi det er en meget overskuelig og enkel indsats, som betyder noget ude i verden,
siger han.
– Og når jeg nu er koordinator for indsamlingen, synes jeg også, det er en stor fornøjelse at se de mange mennesker, der har
lyst til at yde en overskuelig indsats. Familier kan tage deres børn med og på den måde
give dem en direkte oplevelse at, at man
godt kan gøre noget, der ændrer på verden.
Du bruger som koordinator selv mere tid på
det end nogle timer en enkelt søndag?
– Ja, men mere kompliceret er det nu heller ikke, når man har været med i mange år.
Og det er simpelthen et spørgsmål om, at det
tiltaler dig at hjælpe mennesker ude i verden?
– Ja. Og det tiltaler mig også, at det her giver en mulighed for, at rigtig mange mennesker kan være med til denne indsats, for det
er jo ikke mig, der løfter opgaven, det er de
mange mennesker, der løfter opgaven.
Hvordan oplever du bornholmernes vilje til
at bidrage?
– Min oplevelse er, at bornholmerne er
nogen, der kigger ud over økanten og er socialt indstillede. Vi får typisk gode reultater.
Jeg tror, kulturen på Bornholm er sådan, at
man gerne bidrager. Og derfor er det her og-

så bornholmernes succes.
Årets flotte resultat beror da også på antallet af indsamlere på selve dagen.
– Desto flere indsamlere, desto bedre indsamlingsresultat, siger Poul Overlund-Sørensen.
– Og jeg er heller ikke i tvivl om, at det store fokus, der har været på flygtninge, har betydet, at ekstra mange har sagt, at de gerne
ville give en hånd til, at man ude omkring i
verden kan få noget hjælp.
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ii Ugens Succes
Bornholms Tidende præsenterer hver
lørdag Ugens Succes.

Poul Overlund-Sørensen
Det kan være en forening, en virksomhed eller person, der har udmærket
sig og gjort sig positivt bemærket.
Når der er gået et år kårer vi på
baggrund af ugens succeser »Årets
Succes« ved en festlig lejlighed.
Du kan selv komme med idéer og tips
til, hvem der skal være ugens succes.
Det gør du ved at maile til
ugenssucces@bornholmstidende.dk

