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 "Rebellen fra Langeland" bor på Sydfyn og er oprindeligt fra Kronjylland. Ole Sørensen hedder han, og selv
synes han, det skørt at blive kaldt "rebel" for at behandle andre mennesker ordentligt.

 
 

I skolegården gik han i kødet på dem, der var efter de små. I arbejdslivet har han passet på de mest udsatte i
samfundet, og derhjemme har han givet plejebørn og hjemløse unge samme vilkår som sine egne to sønner.

 
 

Ole Sørensen er de svageste borgeres sidste chance, og han trives bedst i sidste øjeblik. Når alle muligheder er
udtømt, insisterer han på at finde nye. Han har opgivet planerne om efterløn, for hvis han indstiller kampen
mod systemets spændetrøje og kassetænkning, vil det være forræderi. Et forræderi mod hans menneskesyn og

mod ham selv.
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