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Hæsblæsende og mangfoldig platform for budskaber

Gitte Beier, næstformand i Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg:
- Jeg oplevede, at energien var på et meget højt plan. Jeg følte, at alle kom med de-
res bidrag, der blev snakket både ude og inde. Man gav hinanden og besøgende in-
put, og der blev også diskuteret. Vores unge gjorde det rigtig godt.

- Min bedste oplevelse var efter debatten, hvor Lisbeth Zornig kom med nogle af 
sine holdninger, og jeg fik fat i hende efterfølgende og fik hende fortalt mine hold-
ninger til nogle af hendes udsagn, og at jeg følte at hun lyttede.

- Jeg mener helt klart, at vi blev set og hørt. Jeg tror også det er vigtigt, at alle 
reklamerer med vores bluser og andet også når vi går rundt. Vi oplevede, at folk spurg-
te ind til os og vi på den måde kunne komme ud med vores budskab.

- Jeg synes helt klart, at vi bør være der. Hvis landsforeningen får opmærksom-
hed vil det smitte af på lokalforeningerne. Det har alle brug for.

Ud over Bornholms bedste udsigt gennem 

teltdugen, en række gode og velbesøgte 

arrangementer, en masse nye kontakter og 

råstof til nye initiativer, hvordan beskriver 

man så bedst oplevelsen på Folkemødet i 

Allinge? Det gør man gennem ordene fra 

en række af de deltagere, der var til stede. 

Derfor har Ligeværd stillet fire enkle spørgs-

mål til en række af de deltagere, der var 

aktive på pladsen og i Ligeværds telt:

- Hvordan oplevede du energien og stem-

ningen på Folkemødet og i Ligeværds telt?

- Hvad var dine bedste oplevelser på Fol-

kemødet?

- Hvad mener du Ligeværd fik ud af og kan 

bruge Folkemødet til?

- Bør Folkemødet være en begivenhed, hvor 

Ligeværd naturligt er til stede? 

Jørgen Christensen, formand for Netværket 
den Helhedsorienterede Indsats (DHI):
Folkemødet er en fantastisk begivenhed. Danmark er fuld af små og store in-
teresse - og græsrodsorganisationer. De gav Folkemødet en helt fantastisk stem-
ning. Alle steder var der folk der ville i snak med én om netop deres budskaber. 

I Ligeværds telt oplevede jeg god interesse for vores oplæg. Folk der kom efter 
en særlig interesse eller mere tilfældigt forbi og blev fanget af vores budskaber. Især 
synes jeg interessen var stor om God Uddannelse til Alle og Om Den helhedsoriente-
rede Indsats kan betale sig. Og så oplevede jeg kollegerne helt fantastisk ansvarlige, 
glade, varme og engagerede. Men sådanne kolleger er det sjovt at have travlt og væ-
re udfordret.

Mangfoldigheden og den gode stemning overalt. Og så selvfølgelig vores egne 
oplæg. Deltagelse i debatter rundt om:  Hos Sputnik om at opdage og støtte unge i 
misbrugsfamilier, hos SAND om vigtige parametre i forhold til hjemløse unge, hos 
Grennesminde/Glad om hvordan uddannelse og kommunalt partnerskab kan indgå 
i forberedelse og drift af socialøkonomiske virksomhed.

Det er vigtigt at vise flaget og Folkemødet giver en særlig opmærksomhed. Dem 
vi fik kontakt med, tror jeg vi har fået et personligt forhold til, der vil være mere for-
pligtende end kontakter og telefonaftaler på mere anonyme vilkår.

Ja - men vi må jo nok finde en form, der er lidt mindre ressourcekrævende – må-
ske en skifteholdsordning i et mindre telt og med lidt færre tryksager.

Trine Hansen, landsformand 
for Unge for Ligeværd (UFL):
- Det er været en spændende og læ-
rerig weekend. Jeg har været i kon-
takt med mange nye mennesker. Jeg 
var så heldig at blive interviewet af 
Martin Krasnik fra DR 2 om, hvad vi 
synes om folkemødet. Jeg fortalte, at 
vi fra UFL er usynlige i valgkampen.

- Jeg fik fortalt mange om UFL, og 
har været henne ved andre boder, og 
se hvad de havde.

Deltager gerne igen.
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Kirsten Fabian, regions-
konsulent i Landsforeningen 
Ligeværd:
- Jeg oplevede, som førstegangs-
deltager på Folkemødet en gejst 
og en energi, som jeg sjældent 
har oplevet. Dialogen rasede i al-
le hjørner af mødeområdet i Al-
linge. I vores telt havde vi et stort 
ønske om at gøre det så godt som 
muligt. Der var lavet et godt for-
arbejde, der blev videreudviklet og 
justeret, når der var behov for det. 
Alle, medarbejdere og frivillige, 
var aktive i forhold til at få folk i 
tale i og uden for teltet og få vo-
res arrangementer til at udvikle 
sig så godt som muligt. Vi var li-
geledes løbende i en evaluering 
for at forbedre, hvis vi skulle med 
igen.

- Lørdagens arrangement ”In-
klusion- også for unge med særlige 
behov” fyldte vores telt, så vi ”Lige-
værdsfolk” måtte forlade vores sto-
le og trække ned bag i teltet. Der 
blev en god debat, hvor flere vigti-
ge kolleger og samarbejdspartnere 
gav deres mening til kende. Et ”ek-
semplarisk” møde. Jan Bauditz kom 
to gange til vores telt. Det beviser, 
at han er interesseret i at høre, hvad 
vi har at sige. Jeg oplevede, at man 
i teltet hos Dansk Erhverv havde hørt 
om uddannelserne i Havredal. Dej-
ligt at mærke, at vi er en flok men-
nesker med en fælles sag, som vi 
gerne vil ”stå på mål for”.

- Vi fik en platform til at vise, at 
vi eksisterer og selvfølgelig også er 
med her. Det er her man ER og her 
man SES og profilerer sin sag. Folk 
må komme til os og vores stand, men 
vi må også ud blandt de andre del-
tager og suge til os af indtryk og ta-
le og netværke med de andre ildsjæ-
le.

- JA for pokker da. Vi skal være 
tilstede.

Mette Holm, UFL Thy/Mors:
- Det er godt at være her. Der har være mange nye indtryk. En oplevelse som du 
ikke får derhjemme. Jeg fik set hel masse boder og snakket om UFL. Vi kom om 
onsdagen og boede i sommerhus. Lørdagen havde vi en fridag, hvor vi så Ham-
mershus og Rønne by. Der skal ikke være foredrag om søndagen for mange har 
pakket sammen før tid. 

- Hvis jeg får tilbuddet igen, vil jeg gerne med.

Marie Troelsen, UFL København:
- Det var dejligt at være med til at reklamere for klubben, og første gang jeg var på Born-
holm.

Os fra klubben boede i et sommerhus og kom allerede mandag d. 8/6, så vi kunne 
nå rundt og se Bornholm. Vi så Hammershus, røgerig, Middelaldercentret og Grennes-
minde, som er en skole hvor der går unge med særlige behov.

- Det var sjovt at møde nye mennesker og opleve de mange boder og se hvad de la-
vede.

Lena Donkjær Andreasen:
- Fra start til slut emmede Allinge by af positiv energi og rigtig god stemning, og det sam-
me gjorde sig gældende i Ligeværds telt. Der var en atmosfære overalt af engagement, 
nysgerrighed og spørgelyst som var med til at gøre Folkemødet til en meget inspireren-
de oplevelse.

- Der var mange. Det gode samarbejde i teltet med de ca. 30 deltagere fra Ligeværd, 
og det var fantastisk dejligt, at mærke den oprigtige interesse for vores forenings arbej-
de fra både fagfolk, politikere, pårørende, søsterorganisationer og andre. De nye kon-
takter som blev etableret, giver spændende perspektiver for fremtiden. Det var inspire-
rende at deltage i events hos andre organisationer, hvilket gav nye netværk og idéer til 
fremtidige projekter.

- Folkemødet skabte synlighed om Ligeværds arbejde, og en mulighed for at nå ud 
til en bred skare af befolkningen. De 6 forskellige events skabte opmærksomhed om un-
ge med særlige behovs livsvilkår i et bredt helhedsorienteret perspektiv, hvor der også 
var fokus på de pårørendes situation. 

- Det bliver spændende at følge, hvordan de mange nye netværk og relationer kom-
mer til udtryk i vores fremtidige fælles arbejde for unge med særlige behov.

Britt Dyrvig, formand for UFL Storkøbenhavn:
- Det har været dejligt at deltage. Jeg kom sammen med min mand torsdag aften.

Vi havde en god stand med havudsigt, og vejret var med os. Fik delt nogle brochu-
re ud og fortalt om UFL. Jeg fik gået meget og set en hel masse. Vi hørte et foredrag om 
pårørende, som sygehuset og kommunen skal tage hånd om. Søndag var kedelig. Der 

skete ikke så meget.
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