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Lars Pedersen går nu på pension. I den forbindelse bad LIGEVÆRD ham om 
at nedskrive nogle tanker om sin tid i Ligeværd.

Det har været spændende at arbejde i en organisation, som i den 

grad er fyldt med engagerede mennesker - både frivillige og pro-

fessionelle i marken og på sekretariatet.

Jeg tror det er vigtigt, at Ligeværd fremadrettet arbejder med 

sammenhængskraften i Foreningsfællesskabet. Der er mange 

projekter, ideer mv. der med stor vægt kan udfoldes i alle forenin-

ger. Et godt eksempel er ”God uddannelse til alle”, der har sin 

rod i skolerne og på uddannelsesstederne, men som dybest set 

handler om de unge og deres forældre.

Der ligger en stor opgave i fremadrettet at få Ligeværd mere 

på banen som en fagligt dygtig forening, der er med til at skabe 

en forskel for vore unge. Vi har meget at byde på.

En af de store oplevelser har været at være dirigent på UFL̀ s 

generalforsamling. At opleve en så stor forsamling, der var så lyt-

tede og engageret var en dejlig oplevelse. Der ligger meget gods 

i disse unge, hvis de får de rette rammer at udvikle sig i.

Jeg har sagt ja til at arbejde som mentor for de unge bisid-

dere i projekt FriRåd. Det er en opgave jeg ser frem til at enga-

gere mig i.

Min tilbagevending som pensionist skal blandt andet bruges 

på disse dejlige mennesker på billedet, men også på at forbedre 

mit handicap i golf, cykle Danmark og Europa tyndt og på de fi-

nere mænds madlavning. 

Personalet har opfordret mig til at deltage i X faktor på grund 

af mine musikalske evner, så hvem ved hvad det ender med. Jeg 

holder alt i alt af livet, og det vil jeg blive ved med.

Husk du bliver aldrig for gammel til at lege, men du bliver 

gammel, hvis du ikke leger. 

det store hjerte 
for unge med særlige behov

Lars i The Tube i London sammen med Ellen og Asger, to af de 9 børne-
børn, han ønsker sig mere tid sammen med. Det får han nu.

Ligeværd ønsker at sige stort tak til Lars Pedersen for hans ind-

sats i en svær periode.

Lars var allerede gået på pension, men Ligeværd og ikke 

mindst sekretariat var bragt i en ekstraordinær situation, hvor vi 

havde brug for en kompetent hjælpende hånd, indtil vi fik en ny 

sekretariatsleder på plads. 

Lars Pedersen har på forbilledlig vis løst opgaven i en perio-

de, hvor der også har været store og vigtige opgaver at tage 

hånd om. Ikke mindst revisionen af loven om Særligt Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse (STU). Lars Pedersen løste denne opgave 

kompetent og med det store engagement for unge med særli-

ge behov, som vi kender ham for.

Ligeværd ”giver nu slip” på Lars, så han kan nyde sin tilvæ-

relse og pension sammen med hustruen Lotte, børnene og bør-

nebørnene. Vi ved også, at Lars fortsat vil være engageret i 

unge med særlige behov. Han har jo allerede bebudet, at han vil 

arbejde frivilligt som mentor i projekt FriRåd, så de unge stadig 

kan nyde gavn af hans indsats og erfaring.

På vegne af Ligeværd vil jeg udtrykke en stor tak til Lars.

Jørn Lehmann Petersen, formand for Ligeværd

Tak for din store indsats


