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- Det er som at have kollegaer uden at ha-

ve et arbejde, uden fast arbejdstid. Det må 

aldrig blive et arbejde at være frivillig, så 

kan man lige så godt fortsætte med sit 

normale arbejde. Frivillighed er ny måde at 

leve på og kan give nye og anderledes di-

mensioner i livet, fortæller Erik Andersen 

om sit arbejde som frivillig.

- Jeg kendte ikke meget til Ligeværd på 

forhånd. Kontakten kom i stand, fordi en 

af mine venner opfordrede mig til at kigge 

forbi og høre om mulighederne som frivil-

lig. Jeg var nogle måneder inden gået på 

efterløn og var begyndt at overveje at blive 

frivillig. Ligeværd viste sig at være det helt 

rigtige for mig.

Erik Andersen har som frivillig arbejdet 

med en håndbog, ”Ligeværd i mødet”, for 

Landsforeningen Ligeværd, som skal være 

en støtte og et redskab for Ligeværds korps 

af unge bisiddere. I naturlig forlængelse af 

det deltager han også i kursusvirksomhed 

for de unge bisiddere.

Det ligger alt sammen i lige tråd med 

hans professionelle kompetencer og erfa-

ringer fra sit arbejdsliv. Det vender vi sene-

re tilbage til. 

Mejeristens søn blev socialpædagog

Erik Andersen er 63 år og uddannet social-

pædagog. Han er søn af en tidligere meje-
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 Frivillig i Ligeværd:

 en på alle måder 

 god oplevelse
Ligeværds frivillige er engagerede mennesker, som yder en uvurderlig indsats for 
unge med særlige behov. Erik Andersen er en af de frivillige, der gør en stor for-
skel i Ligeværds arbejde. Han fortæller her om sin baggrund, sine opgaver og mø-
det med Ligeværd.

ribestyrer på landets ældste stadigt eksi-

sterende mejeri, Tistrup Mejeri, på Varde-

egnen. Han er således opvokset på landet 

i 50’erne og 60’erne midt i en mælke- og 

osteproduktion - i et fladt landskab omgi-

vet af gårde med kvæg og grise.

Inden Erik Andersen fik sat kursen 

som socialpædagog, rundede han en ud-

dannelse som elektromekaniker, et kort 

studie på teknikum og et ophold på Aar-

hus Universitet på linjen datalogi og stati-

stik. Det var på det tidspunkt, hvor lagrin-

gen af data foregik på en papirstrimmel 

med huller.

Interessen for de ”skæve”

Det afgørende vendepunkt for hans ar-

bejdsliv kom i forbindelse med et job som 

pædagogmedhjælper i Trige.

- Efterfølgende fik jeg et medhjælper-

job i Herluf Trolles Gade i Aarhus, som hav-

de børn med særlige behov. Jeg synes, det 

var vildt spændende at arbejde med at få 

den gode kontakt til de børn. Det gav mig 

lysten til at blive pædagog, og det holdt 

ved lige siden, fortæller Erik Andersen.

Han søgte ind og blev optaget på so-

cialpædagogisk seminarium og har arbej-

det på det område i 33 år. Han har blandt 

andet arbejdet på Miniinstitutionerne i År-

hus, Facet, Århus Produktionsskole og se-

nest UdeBo i Horsens; en institution under 

Jysk Børneforsorg Fredehjem.

- Det er de ”skæve”, som altid har haft 

min store interesse. Børn og unge med so-

ciale, indlærings- eller psykiske problemer, 

fortsætter han.

- Være med til at udvikle dem og få 

dem til at se deres egne potentialer. Give 

dem troen på sig selv og lysten til at ville 

noget. Give dem lysten og modet til at tur-

de drømme og sætte sig mål.

Erik Andersen har primært arbejdet 

som vejleder og dermed med det gode og 

ligeværdige møde med de unge.

Ligeværd i mødet

På den måde ligger Erik Andersens opga-

ver i Ligeværd i lige tråd med hans kompe-

tencer og erfaringer. ”Ligeværd i mødet” 

er et redskab, eller en Grønspættebog om 

man vil, for unge bisiddere og det første 

store resultat af hans arbejde. Bogen om-

handler det at være bisidder, og hvordan 

man møder og samarbejder med de unge.

- Det er et spørgsmål om, at man som 

bisidder finder sin rolle og ikke dumper i de 

faldgruber der er. Det handler om at ”klæ-

de de unge på”, og om hvordan man får 

afstemt forventningerne, så det ikke ender 

i frustrationer over forventninger, der ikke 

kunne blive indfriet, fortæller han.
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frivillig i ligeværd
Erik Andersen, som er portrætteret 
i denne artikel, er et eksempel på 
en af foreningens frivillige.
Ligeværd har en lang række frivilli-
ge, der arbejder med den menings-
fyldte opgave at støtte unge med 
særlige behov og deres pårørende.
Ligeværds frivillige er en bred grup-
pe fra unge studerende over pårø-
rende til unge med særlige behov 
og til mennesker, der er gået på ef-
terløn eller pension, men stadig har 
lysten og energien til at bruge deres 
faglige kompetencer og arbejds- og 
livserfaringer.
Ligeværds frivillige er en uvurderlig 
arbejdskraft i Ligeværds arbejde. De 
frivillige arbejder både i lokalafde-
linger af Landsforeningen Ligeværd, 
i UFL Klubberne eller i forskellige 
projekter som LigeLinie eller FriRåd.
Kan du se dig selv yde en indsats 
for unge med særlige behov kon-
takt da Ligeværds sekretariat på li-
gevaerd@ligevaerd.dk

- Det er en bog rettet til de unge bisid-

dere, men den er også anvendelig i forhold 

til mentorer, der ikke har en pædagogisk 

baggrund.

”Ligeværd i mødet” er et udgangs-

punkt for et kursus for unge bisiddere.

Mødet med Ligeværd

- Det er helt afgørende, at man gider hin-

anden, forening og frivillig, og at man 

som frivillig føler sig velkommen og bliver 

taget godt i mod. Det skal selvfølgelig ikke 

forstås sådan, at alle slipper hvad de har i 

hænderne, bare fordi man kommer. Det 

skal forstås sådan, at man bliver set som 

en velkommen ressource, og at man for 

lov til at blive brugt. Det er jeg blevet i Li-

geværd, siger Erik Andersen og fortsæt-

ter:

- Det er jo for mærkeligt, når man går 

på efterløn, hvis man bare skal lukke ”bo-

gen” med de kompetencer og erfaringer 

man har fra et helt arbejdsliv og sige: Det 

var så det. For mig er det en fornøjelse og 

en god oplevelse, at mine erfaringer kan 

blive brugt konkret til gavn for unge med 

særlige behov.

For Erik Andersen og Ligeværd har det 

været ren win/win. 
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