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Marianne Drejer historie 
i Ligeværd er i høj grad 
Unge For Ligeværds 
historie.

Hun er en af de store ildsjæle, der har 

brændt for Ligeværds unge. Hun er efter 

25 års arbejde for de unge gået på ”pen-

sion”.

- Ligeværd og arbejdet med UFL og de 

unge har været en meget stor del af mit liv 

gennem 25 år, siger Marianne Drejer og 

fortsætter: - Så det er en meget stor glæde 

for mig, at jeg kan træde tilbage, og UFL er 

i rigtig gode hænder.

- Jeg har længe gerne villet prøve at 

bruge min tid til noget andet også. Jeg har 

brugt 5 år på at få overleveret UFL på en 

god måde. Så det er jo dejligt , at det er 

lykkedes, og der er kommet nye frivillige til. 

Jeg er rigtig glad og lettet på både mine 

egne og de unges vegne, at det har kunnet 

lade sig gøre.

Vi sidder i den rare udestue i huset i 

Skovlunde, hvor hun bor med sin mand Bir-

ger, på den solbeskinnede sidste dag i april 

til en sen samtale i hendes tid med UFL og 

hendes tanker om fremtiden for UFL. Mari-

anne Drejer har også en søn og en datter.

Det ”andet”, som Marianne Drejer ger-

ne vil bruge masser af tid på nu, er hendes 

store passion for patchwork. Hun er en del 

af et netværk, hvor de arbejder med patch-

work og deltager i kurser i patchwork. De 

usædvanligt flotte patchwork i stuen i det 

hyggelige hus i Skovlunde understreger, at 

patchwork ikke kun er en passion for Mari-

anne, det er også en kompetence og sans 

for at arbejde med tekstiler, farver, figurer 

og former.

Hvor kommer brændstoffet fra

Det kræver stor energi at være frivillig 

gennem en så lang årrække som Marian-

ne Drejer. Ikke mindst når man som hun 

har været alene i 15 år med 2 børn.

- Jeg har fået så meget igen fra de un-

ge. Det er livsbekræftende at se deres 

fremskridt og se dem gro, når man er i 

øjenhøjde med dem og ligeværdige. De er 

så motiverede og rare at være sammen 

med, forklarer hun.

- Jeg har også haft mange gode ople-

velser med alle de andre dejlige mennesker 

i Ligeværd med at organisere frivilligt arbej-

de, møder, kurser og ikke mindst rejser for 

de unge. Det har også altid været en fornø-

jelse at organisere og deltage i UFL’s lands-

møder 3-400 glade unge møder hinanden. 

Der er kommet mange kærestepar ud af 

både vores rejser og vores landsmøder.

Ikke mindst snakken om rejserne, som 

Marianne Drejer startede sammen med 

Agnes Bendixen og siden også arrangere-

de sammen med Lydia Kristensen, Kirsten 

Buch, Iben Gøthgen og sin søn Martin Dre-

jer, bringer mange gode minder frem.

Det begyndte med busrejser, den før-

ste til Paris, og siden også flyrejser. Vi har 

været med de unge over det meste af 

Europa, siger hun.

- Det har været dejligt at opleve dem på 

deres egne rejser som andre mennesker og 

se dem vokse ved at kunne begå sig frem-

mede steder. I dag er nogle af de unge be-

gyndt at rejse selv, de tør meget mere,  og 

kobler sig til et rejseselskab. Det er da 

pragtfuldt at opleve den udvikling.

Bredt kursusudbud

Marianne Drejer har gennem årene etab-

leret en lang række kurser for UFL'erne. 

Kurserne har spændt vidt fra bestyrelses- 

og talekurser over Førstehjælpskurser til 

teater-drama, kærestekurser og Vild med 

dans.

Egen forening og eget blad

Marianne Drejer har arbejdet med billet-

salg, reservationssystemer, salgs- og servi-

cekurser og kundeservice i SAS i 38 år, in-

den hun fratrådte i forbindelse med en 

indskrænkning i SAS. Hendes indgang til 

det frivillige arbejde for unge med særlige 

behov ikke været en faglig baggrund men 

en menneskelig baseret på en værdi om li-

geværdig og en grundlæggende forståel-

se for behovene gennem sin egen datter, 

der har særlige behov.

I 1987 blev hun medlem af bestyrelsen 

i Landsforeningen Ligeværd. Tre år senere 

var hun en af initiativtagerne til at få opret-

tet Unge For Ligeværd landsdækkende.

- De unge gav udtryk for, at der mang-

lede aktiviteter til dem og muligheden for 

at de kunne have noget sammen socialt. 

De unge var således også initiativtagere, 

fortæller Marianne Drejer.

Marianne Drejer foran et af hendes 
meget smukke patchwork.
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I 2000 blev UFL en selvstændig for-

ening med mulighed for at finansiere akti-

viteterne via midler fra DUF (Dansk Ung-

doms Fællesråd). Fra 2003 til 2007 lå UFL’s 

hovedkontor i privaten hos Mariane Drejer 

i Skovlunde. Fra 1994 til 2003 var UFL-Bla-

det et indlæg i midtersiderne af Ligeværds 

blad Ligeværd.

- Det var ikke holdbart i længden, og 

behovet for eget blad til de unge voksede. 

Ligeværds blad er skrevet til en anden mål-

gruppe end de unge. Kæresteannoncerne 

SKudSMål Fra EN KollEga i uFl
Kirsten Buch:
Jeg har kendt Marianne i 10-12 år. Marianne har altid været et meget engageret 
menneske, som ville det bedste for UFL’erne. Hun gik meget op i, at klubben ik-
ke bare skulle være et samlingssted, men også et sted hvor de unge mennesker 
kunne udvikle sig. I mange år sørgede hun for aftenskole, og ligeledes at de un-
ge mennesker kom ud at opleve noget - også udlandsrejser.
Marianne har haft svært ved at forlade UFL, det var jo hendes ”barn”, og med 
sin positive indstilling og kampånd, er det hendes fortjeneste, at der kom liv i så 
mange klubber – Marianne er et menneske som favner og overkommer det mest 
utrolige. 

passede også dårligt ind i Ligeværd, men 

de var vigtige for de unge. Derfor fik vi 

etableret UFL Bladet, fortæller Marianne 

Drejer.

- Det blev de unge glade for, og det er 

stadig vigtigt for dem. Det giver meget til 

selvopfattelsen at have egen forening og 

eget blad.

Fremtidige udfordringer

- Der er stadig et stort behov for UFL klub-

berne. Der er brug for aktiviteterne i UFL 

klubberne, fordi de unge falder lidt mel-

lem to stole. De er ikke som alle andre. Al-

mindelige foreningsaktiviteter er for svære 

for dem at deltage i, men de falder heller 

ikke naturligt ind i egentlige handicapakti-

viteter, siger Marianne Drejer.

- Der må hellere end gerne komme fle-

re klubber til og med en større geografisk 

spredning. Der er nogle områder, hvor der 

er for langt til en UFL klub.

De senere år er det blevet svære at 

skaffe frivillige til klubberne, og det bliver 

en af de store fremtidige udfordringer. 

- Vi lever i en stresset tid. Vi er hele ti-

den på. Fritid og arbejde smelter mere og 

mere sammen. Jeg tror ikke, jeg var stres-

set på samme måde, selv om jeg både var 

frivillig og alene med to børn i 15 år. Jeg 

tror mange har svært ved at overskue også 

at skulle arbejde frivilligt ved siden. Jo for 

en enkelt aften, kan man nok, men på me-

re vedholdende basis er det noget andet. 

Der har vi en stor udfordring, vurderer Ma-

rianne Drejer.

På spørgsmålet om en særlig begiven-

Marianne Drejer og hendes mand Birger H. Olesen i deres dejlige have.


