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Sofie ved hvad hun taler om. For mange år 

siden blev hun opereret for skæv ryg og har 

måttet leve med kroniske smerter siden. 

Men det er ikke handicap og smerter, der 

får lov at dominere Sofies tilværelse. 

Hun fokuserer på det hun kan. Og det 

er et budskab hun gladelig giver videre til 

de mange unge, der dagligt er i kontakt med 

Ligeværd.

- Når jeg fx står på en messe, er min rol-

le at fortælle de unge om uddannelse. Om 

de muligheder de har, hvordan de kan få 

ekstra støtte osv. Men min rolle er også at 

fortælle om foreningen. Jeg taler om Unge 

for Ligeværd, hvor man kan møde ligestille-

de og opbygge netværk, forklarer Sofie.

- Jeg er jo selv en af de unge – og kan 

fortælle min historie. Jeg lægger vægt på at 

fortælle dem, at man ikke skal brokke sig 

over alting.

Man bliver glad

Sofie ser sig selv som rollemodel for de un-

ge, der skal finde en vej til voksenlivet. Trods 

en svær start kan hun i dag næsten alt selv. 

Hun bor sammen med sin kæreste, dyrker 

sport og arbejder. Jobbet, og det at have 

noget at stå op til hver dag, betyder utro-

lig meget for Sofie.

- Når jeg står op om morgenen, ved jeg 

at der er nogle, der venter på mig, fortæl-

ler hun. 

- Jeg elsker, at der er nogle, der mang-

ler mig, hvis jeg ikke er der. Uddannelse og 

arbejde er i det hele taget vigtigt, for man 

bliver glad, når man bliver værdsat og kan 

vise, hvad man kan.

Sofie er ivrig for at dele sine erfaringer 

og betragtninger med andre. En af de vig-

tigste lektier man kan lære som ung med 

fokUsereT på det positive
Selvom man har udfordringer og problemer i kraft af sit handicap – kan man sag-
tens vælge den lyse tilgang til livet. Det fastslår Sofie Olesen, kontormedhjælper i 
Foreningsfællesskabet Ligeværd.

særlige behov er at lukke munden op, fast-

slår hun.

- Man skal lære at sætte ord på, hvad 

man kan og ikke kan, så man kan forklare 

sine styrker og begrænsninger for andre, si-

ger Sofie.

- Man må hele tiden fokusere på, at der 

er noget, man er god til. Hvis man har nog-

le problemer, skal man huske at værdsætte 

de små ting i livet. Man må finde ud af at få 

det bedste ud af det.

Ny cykel

At man skal tage ansvar for sit eget liv og 

sine ønsker – i den udstrækning man mag-

ter, er en vigtig pointe for Sofie at få frem. 

Hun er den lykkelige ejer af en ny elcykel, 

som giver hende en helt ny uafhængighed.

- Jeg blev så glad, da jeg fik min cykel. 

Jeg havde set dem, og jeg tænkte, at jeg 

virkelig gerne ville have mulighed for at cyk-

le, så jeg undersøgte, hvordan det kunne la-

de sig gøre, fortæller Sofie.

- Min cykel er "sponsoreret" af Nordea. 

Jeg betaler pengene tilbage som et lån, men 

uden renter. Den cykel har givet mig en mas-

se frihed. Så det handler om at tage udfor-

dringen – og selv gøre noget.

Andre veje

En god måde at få solskin i tilværelsen er 

at benytte sig af de foreningstilbud, der ek-

sisterer rundt om i landet, fortæller Sofie. 

Så selvom man bor for sig selv, er der in-

gen undskyldning for at isolere sig.

- Vi har bl.a. Unge for Ligeværd, hvor 

man kan blive medlem, når man er fyldt 18 

år. Mange i den her målgruppe har svært 

ved at få venner, og der kan man bruge klub-

ben. Nogle kan heller ikke få en kæreste på 

almindelige vilkår, og så må man gå andre 

veje, understreger Sofie. 


