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FOrmaNdeN Har OrdeT...

NyT Fra redaKTøreN

 

 

 

     

Kim Dyrvig 
Formand 

26 92 01 46 
  København 

Anette 
Østergaard 

Næstformand 
97 92 64 30 
  Thy-Mors 

Kirsten Buch 
35 42 64 29 
København  

Hanne L. 
Johansen 

61 34 08 96  
Sydsjælland 

Jytte  
Frodelund 

74 72 55 35 
Tønder 

     

Lene  
Gadgaard 
Schnoor 

86 21 43 06 
 Århus 

Trine Hansen 
Sekretær 

21 93 40 26 
Roseholm 

Jef 
Kristensen 

97 82 34 72 
Vestjylland 

Kristian  M.  
Christensen 
29 64 56 27 
Midtjylland 

Klaus  
Nielsen 

20 64 36 37 
Thy-Mors
  

 

 

Mette  
Graugaard 

Hansen 
20 92 61 20 
Midtjylland 

     

Jonas  
Aamand  

Pedersen 
23 60 55 43 

Lillebælt 

Brian Jacobi 
Suppleant 

29 60 42 22 
Århus 

Inge Jensen 
Suppleant 

64 49 16 13 
Lillebælt 

Karina  
  Sørensen 
Suppleant  

  27 50 88 16  
  Sønderborg 

Johnna Krag 
Suppleant 

59 46 70 00 
Vestsjælland 

Kære alle i UFL :0)

Jimmy Rohr (formanden for UFL Århus ) og 
jeg var  den 13 maj i en klub, der hedder klub 
Nord og ligger i Århus
Vi ville fortælle om UFL og vise vores dvd om 
UFL. Samtidig fortalte vi om den lokale UFL i 
Aarhus og hvad de laver i klubben.

Medlemmerne i klub nord stillede mange 
gode spørgsmål som Jimmy og jeg prøvede 

at besvare så godt vi kunne - 
stor ros til Jimmy Rohr for hans 
fine indsats. 
Jeg vil ønske jer alle sammen en 
fortsat god sommer. 

Venlig hilsen
Trine Hansen
Landsformand 

Deadlines for indlevering af artikler og billeder i 2014

Oktober: ......................3. september
December: .....................30. oktober

Husk venligst! 
Hvert billede skal 

sendes vedhæftet 
mailen som fil.
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POrTræT

Portræt af udviklingskonsulent for 
UFL Mette Davidsen 
Jeg er meget glad for, at UFL har valgt mig 
til jeres nye udviklingskonsulent. Siden jeg 
forlod stillingen som kunsthistoriker på Gaia 
Museum for Outsider Art, har jeg ønsket at 
komme til at arbejde sammen med men-
nesker med særlige behov igen. På Gaia Mu-
seum lavede jeg udstillinger af kunst, hvor 
værkerne hovedsageligt var skabt af men-
nesker med særlige behov. Jeg indsamlede 
og formidlede viden om emnet, opbyggede 
netværk, og sammen med mine kolleger 
fortalte jeg historien om kunst og mennesker 
med særlige behov. Siden oktober har jeg 
som frivillig arbejdet på at skabe en særlig 

tilrettelagt uddannelse i forbindelse med 
værkstederne i VIMby i Hjortshøj. 
Samarbejdet med mennesker med særlige 
behov udfordrer mig på en god måde, så jeg 
kommer til at se verden på nye måder og fra 
uventede vinkler. Jeg vil glæde mig til dette 
samarbejde, og til at pege på og udvikle de 
relationer og rammer for samværet som 
klubberne giver. 
Det bliver spændende at komme på besøg i 
klubberne og høre om de emner der optager 
jer: Hvad der er det bedste ved at komme i 
klubberne? Hvilke oplevelser har I haft sam-
men? Hvordan kan I godt tænke jer, at jeres 
klub skal udvikle sig? Jeg ønsker, at være 
med til at finde muligheder for udvikling i de 
enkelte klubber, og på den måde sikre, at de 
udvikler sig på en måde og i en retning, som 
passer til jer og vejlederne. 
Privat bor jeg sammen med min mand og 
min datter på 14 år i bofællesskabet Kamil-
leengen i Hjortshøj. Jeg har et lille værksted, 
hvor jeg tegner og maler oliemalerier. Jeg 
elsker at rejse og opdage nye madretter, 
som jeg kan lave når jeg kommer hjem. Den 
seneste aktivitet jeg har udfordret mig selv 
med er at lære at ro tur-kajak, en dejlig sport 
som byder på intense natur-oplevelser.
Mit ønske er, at jeg kan være med til at 
styrke og skabe mere opmærksomhed på 
aktiviteterne i UFL’s klubber. Klubberne giver 
mulighed for at udvikle den enkeltes poten-
tialer og forbedre livskvaliteten. Det er netop 
dette fællesskab jeg ønsker at være med til 
at udbrede, så endnu flere unge får lyst til at 
deltage, og endnu flere frivillige får lyst til at 
blive vejledere. 
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VeLKOmmeN TIL 
UFL-UdVIKLINgSKONSULeNT

Udviklingskonsulent i UFL – med start 
4. august 2014
UFL’s Landsbestyrelse er rigtig glade for at 
kunne byde Mette velkommen som udvik-
lingskonsulent i UFL. 

Som vi tidligere har beskrevet i UFL-bladet, 
har vi med baggrund i henvendelser fra UFL-
klubber ønskes at ansætte en udviklingskon-
sulent, som kan støtte vores klubber.

Vi er i landsbestyrelsen opmærksomme på, 
at der kan være vidt forskellige udfordringer 
i de enkelte klubber, men er overbeviste om, 
at Mette med sin baggrund vil kunne bidrage 
til at tage initiativer, så samtlige klubber kan 
få den rette støtte. 
Hovedformålet er at sikre fremtiden for 
klubtilbuddet og dermed både tilgangen af 
unge og frivillige.

Mette vil have fast arbejdssted på Vejlbjerg-
vej i Risskov i sekretariatet, hun er ansat 27 
t. pr. uge – men vil naturligvis bruge meget 
af tiden i de 19 UFL-klubber. Mette vil i løbet 
af den første tid planlægge besøgene – så I 
hører fra hende i løbet af efteråret!

I vil få lejlighed til at møde Mette på Lands-
mødet d. 27/9 i Odense, og lørdag, d. 25/10 til 
Bestyrelsesweekenden på Vingsted, hvor der 
vil være et arrangement for vejledere/frivil-
lige i UFL, hvor også sekretariatsleder Esben 
Kullberg deltager.

Med venlig hilsen
UFL’s Landsbestyrelse
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NyT Fra rOSeNHOLm

Torsdag d. 11. december 
Afgang fra Hornslet kl. 08.00, hvor der som 
sædvanligt serveres morgenkaffe og rund-
stykker i bussen, vi håber at der igen denne 
gang vil komme folk med fra andre klubber,
Der samles op ned gennem Jylland.
Med passende pauser kører vi mod Lubeck 
hvor vi skal se byen og julemarkedet der,
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til vort 
Hostel i Hamburg, der ligger meget centralt
og får  vores værelser, derefter går vi samlet 
ud og spiser. (ikke incl.)

Juleturen 2014 til Hamburg i dagene 11. december til søndag d.14. december
Sammen med UFL Hornslet. Opsamling ned gennem Jylland

Fredag d. 12. december
Efter morgenmaden starter vi på en byrund-
tur og ser denne gamle Hansestad med alt 
dens glans og vælde, og ikke at forglemme 
de forskellige julemarkeder.
Efter byrundturen bliver der mulighed for 
at komme rundt og få handlet julegaver og 
måske smage på gluhwein som de laver den 
i Hamburg
KL. 19.00 tager vi til det legendariske Bord-
party på skib i Hamburgs havn, der vil sejle os 
rundt mens vi fester og danser.
Buffet’en er klar med vin, øl og vand ad libi-
tum og der er dans efterfølgende til kl. 23
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Lørdag d. 13. december
Lørdag sover vi længe, hvorefter vi tager på 
en lille tur rundt i Byen og kigger lidt.
Derefter er der mulighed for at julehandle..

Søndag d. 14. december
Efter en sen morgenmad kører vi igen fra 
Hamburg gennem det bakkede Holsten, vi 
gør stop ved grænsen hvor der vil være mu-
lighed for juleindkøb.

Turens pris indeholder følgende:
• Kørsel i moderne langtursbus
• Morgenmad i bussen 1. dag
• 3 overnatninger på Hostel i Hamburg 

Centrum i 4 sengs værelser
• 3 x morgenmad på hostel
• Byrundtur med lokalguide
• Kæmpe Bordparty buffet og med fri drik-

kevarer og dans
• Byrundtur med bussen og jeres egen 

medbragte rejseleder Gert og Chauffør 
Kim 

Pris ved 35 deltagere kr. 2575,-
Opsamlingssted aftales med rejseleder Gert 
Jensen tlf. 21750265 

Ved tilmelding indbetales depositum kr. 
500,- pr. stk. 
Arbejdernes Landsbank 5382 0000500847
Med angivelse af navn og telefon nr.

Sidste frist for rest indbetaling er den 15. 
oktober 2014.
      
Ret til ændringer forbeholdes
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NyT Fra VeSTjyLLaNd

Fredag d. 2. maj var medlemmer fra både 
Ligeværd og UFL samlet til forårsfest i
Teen Dance`s festlokaler i Struer.

Alle kom til festen i stiveste puds og med-
bringende godt humør. Maden var igen i år
en super 3 retters menu, tilberedt af Else-
Kathrine,Tove, Kirsten og Edith, og der var

rigeligt, så der var ingen der gik sulten fra 
bordet.
Under middagen fik vores kasserer Chresten 
Bossen overrakt en flaske Whisky, af
klubbens næstformand Rasmus, som tak for 
hans gode arbejde - både når der skal søges 
penge til klubben og arrangeres sommer-
rejse.
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Efter at alle var blevet mætte, blev der spillet op til dans af Chris og Maria, så blev der danset 
og sunget med - lige til festen sluttede.
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NyT Fra VeSTjyLLaNd

Mandag den 5.maj 
havde vi besøg af en magiker
Han startede kl. 19.00. Efter en kort intro-
duktion bevægede han sig rundt mellem 
bordene. Og vi må sige, at der blev tryllet og 
udøvet magi efter alle kunstens regler.
Der blev fremtryllet bolde, forskellige kort-
trick, kaniner kom og forsvandt igen.
Normalt siger man – at kun fantasien kan 
flytte grænser –Her var ingen grænser.
 Alle sad – eller stod - og så måbende til. Og 
det vi oplevede var ikke mindre end ganske 
helt vildt grænseoverskridende. 
Efter en times tid var showet slut, men Rene 
udførte på foranledning af de unge men-
nesker flere ”ekstra numre”. Og alle havde 
stadig deres effekter i behold.

Alle synes, at det havde været en rigtig god 
aften. Og tak til Niklas Vendelboe for at han 
skabte kontakten.
Indtil sommerferien har vi et par gode ar-
rangementer at se frem til, nemlig et besøg 
på en STOR gård d. 16. Juni. Det er igen Niklas 
Vendelboe der har formidlet kontakten, idet 
det er hans forældre der har gården. Der skal 
vi se på maskinparken og grille i haven. Det 
glæder vi os meget til.
Den 23. Juni sluttede vi så foråret af med en 
gang fodboldgolf i Sørvad, hvor vi traditionen 
tro får noget godt til ganen, og ønsker hinan-
den en god sommerferie.

UFL Vestjylland
Bent Erik Jensen



11Unge for Ligeværd

NyT Fra VeSTSjæLLaNd

Vi har haft madlavning hvor vi lånte skole-
køkkenet. Vi lavede karryret med masser af 
grønsager med ris og tomatsalat. Derefter 
hyggede vi os med den gode mad. 

Senere på aftenen fejrede Sofie sin fødsels-
dag, vi fik en flot kage med friske jordbær på.
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NyT Fra VeSTSjæLLaNd
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Den 10 Maj var vi på udflugt til den Blå Planet 
i København. Det er imponerende med alle de 
store akvarier. Med udsigt ud over Øresund 

spiste vi vores medbragte mad, og det er im-
ponerende når de store flyvemaskiner lægger 
an til landing i Kastrup Lufthavn.

Inge
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INDKALDELSE TIL 
geNeraLFOrSamLINg I UFL

Kære UFL’er
Du indkaldes hermed til UFL’s generalforsamling

Lørdag den 27. september 2014 kl. 14.45

dagsordenen ser sådan ud:

Pkt. 1 Valg af ansvarlig mødeleder og referent
Pkt. 2 Valg af referent
Pkt. 3 Bestyrelsens årsberetning fremlægges til debat og godkendelse
Pkt. 4 Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 
Pkt. 5 Evt. indkomne forslag
Pkt. 6 Fastlæggelse af budget og kontingent
Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 Følgende er på valg:
 Trine Hansen, Rosenholm
 Anette Østergaard, Thy-Mors
 Jonas Aamand, Lillebælt
 Kim Dyrvig, København
 Anders Holst Jensen, Odense
 Ulla Jensen, Hjørring
 Suppleanter på valg:
 Brian Juel Jakobsen
 Anders Hareskov Andersen
 Line Hemmingsen
 Mette Holm
 Mike Græse
Pkt. 8 Valg af revisor
Pkt. 9 Eventuelt

Spørgsmål kan ikke stilles på generalforsamlingen, men vi besvarer gerne spørgsmål, som er 
sendt til Anette Østergaard på anette7700@gmail.com senest den 15.09.2014. UFL’s besty-
relse forsøger at få bestyrelsesmedlemmer fra så mange lokalforeninger som muligt – så vi 
kan få repræsentanter over hele landet. 
Hvis jeres lokalforening gerne vil repræsenteres med et medlem fra jeres bestyrelse, skal I 
skrive til formanden Trine Hansen på trunte-mor@webspeed.dk – så hun har det senest 7 
dage og helst 14 dage før generalforsamlingen. Det er ikke muligt at stille op på selve general-
forsamlingen.
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LaNdSmødeT 
27. september 2014

Tilmelding senest 25. august 2014

Kære UFL’ere
Så nærmer tiden sig til vores årlige UFL land-
møde. Landsmødet afholdes igen i år på:
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 
5260 Odense S.
UFL afholder sin årlige generalforsamling 
denne dag, og vi har igen noget spændende 
på programmet i løbet af eftermiddagen. 

HUSK! Til generalforsamlingen vil vi gerne, at 
klubberne præsenterer sig selv og fortæller 
lidt om, hvad der sker i klubberne. I år vil der 
igen være power point – se side 17. 
Om aftenen holder vi igen vores fantastiske 
fest, med festmiddag og med diskotek ”NO 
GARLIC”.

Dalum Landbrugsskole ligger ca. 4 km fra Odense centrum

Vi foreslår, at man går på internettet og bruger www.rejseplanen.dk  – hvis man har 
brug for offentlig transport.
Er man i egen bil – kan man med fordel udskrive en rutebeskrivelse på www.krak.dk
Den nøjagtige adresse er følgende: Landbrugsvej 65,3 5260 Odense S

• Husk at udfylde både side 17 og 18

•  Vi kan ikke garantere, at der er eneværelser og dobbeltvæ-

relser nok – så skriv gerne hvem du vil sove sammen med – 

hvis du har ønsker. 

 Husk – at der også er mulighed for 3-sengsværelser.

•  Dobbeltværelser og 3-sengsværelser er én seng med én eller 

to madrasser.

•  Der vil være salg af UFL-tøj (Cirka priser: t-shirts kr. 60, 

Softshell jakke kr. 450, badge kr. 20)
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LaNdSmødeT 
27. september 2014

PrOgraM
Kl. 11.00 – 13.00

Ankomst og indkvartering
Frokost – se bestillingslisten

Kl. 13.00 – 13.15
Velkomst 

Kl. 13.15 – ca. 14.30
Underholdning

Kort pause kl. 14.30-14.45

Kl. 14.45 – 17.15
Generalforsamling

Undervejs holdes der en ca. ½ times kaffepause.
Som afslutning på generalforsamlingen uddeles UFL-priserne.

18.00 – 20.30
Festmiddag

20.30 – 24.00
Diskotek ”No Garlic”

Der vil være salg af vand, øl og vin.
Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer. 

Skoler/uddannelsessteder kan købe øl/vand klippekort i baren
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TILmeLdINg TIL LaNdSmødeT

Du kan allerede nu tilmelde dig til landsmødet
ved at udfylde kuponen og sende den til:

UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240  Risskov

Navn:

Pris Beløb

Frokost 
lørdag

Ciabatta bolle 
med pålæg

1 stk. 30 kr.
2 stk. 60 kr.

Middag 
lørdag aften

Festmiddag 220 kr.

Morgenmad 
søndag

Morgenmad 45 kr.

Overnatning i 
Enkeltværelse

Sengetøj og håndklæde 
er inkluderet

335 kr.

Overnatning i 
Dobbeltværelse

Sengetøj og håndklæde 
er inkluderet

285 kr.

Overnatning i 
3-sengsværelse

Sengetøj og håndklæde er 
inkluderet

200 kr.

Overnatning i 
Sovesal

HUSK selv at medbringe 
sovepose+underlag/luftmadras

75 kr.

Kr. i alt:

Jeg ønsker at bo sammen med: (skriv navn og efternavn)



Unge for Ligeværd18

LaNdSmødeT 
27. september 2014

Sidste tilmelding er den 25. august 2014

Udfyld kuponen med dit navn og adresse og læg den i en kuvert.
Kan evt. også skannes. Sendes til:

UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240  Risskov
ufl@ufl-ligevaerd.dk

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Tlf. eller mobil nr.:

Jeg skal indbetale kr. i alt:

Beløbet skal du indsætte på vores konto nr: Reg: 3627  konto nr.: 4806 195 634
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Så nærmer tiden sig det store landsmøde, og 
vi skal til at forberede arrangementet. En af 
opgaverne er at få indsamlet billeder fra jeres 
arrangementer og ture i 2014. De enkelte 
klubber kommer op og fortælle om arrange-
menterne ud fra billederne. 

I bedes sende 3 til 6 billeder (min. 500KB) fra 
jeres arrangementer og ture fra 2013.
Særskilt sender I kort en beskrivelse eller 
overskrift til hvert billede.
Skriv også hvilke personer, der fortæller til 
billederne under fremvisningen på general-
forsamlingen. 

Billederne kan I sende som en vedhæftet 
fil eller på en CD rom. De billeder I sender 
vedhæftet må IKKE komprimeres til under 
500 KB. 

Send billeder og tekst samt oplysning om 
”fortællere” til lene@ligevaerd.dk senest 
fredag den 1. september 2014.

Vi glæder os til modtage og se jeres billeder 
fra aktiviteterne i år.

POwerPOINT 
til generalforsamling
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NyT Fra greNå

D.24/5 var vi igen til vores årlige Landsbrugs-
messe på Gl. Estrup.

D. 6/6 havde vi igen vores bod til Open By 
Night og det gik over alt forventning. En 
rigtig god aften. Der var 3 dage, hvor det var 
Beatles vi skulle reklamere for og med stor 
succes.
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NyT Fra SydVeST

Tur til bålhytten i Østskoven. Der blev grillet 
pølser og varmet brød på grillen.

Hygge i klubben. Nogle ser fodbold i tv, mens 
andre snakker og er kreative med at male 
eller sy.

Vejleder Jette har sit barnebarn med i 
klubben. Det bragte glæde. Der blev bagt 

boller og spillet pool og vi fik en masse god 
hyggesnak. Desuden blev der tændt bål ved 
klubben, hvor vi bagte snobrød. Det var et 
kæmpe hit. Tålmodigheden blev sat lidt på 
prøve, da det tager lang tid at bage snobrød. 
Nogle brød blev lidt sorte, men det betød 
ikke så meget. En rigtig hyggelig aften.

Lene Sørensen, UFL Sydvest
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NyT Fra THy-mOrS

Tur til bålhytten i Østskoven. Der blev grillet 
pølser og varmet brød på grillen.
Hygge i klubben. Nogle ser fodbold i tv, mens 
andre snakker og er kreative med at male 
eller sy.
Vejleder Jette har sit barnebarn med i 
klubben. Det bragte glæde. Der blev bagt 
boller og spillet pool og vi fik en masse god 
hyggesnak. Desuden blev der tændt bål ved 
klubben, hvor vi bagte snobrød. Det var et 
kæmpe hit. Tålmodigheden blev sat lidt på 
prøve, da det tager lang tid at bage snobrød. 
Nogle brød blev lidt sorte, men det betød 
ikke så meget. En rigtig hyggelig aften.

Lene Sørensen, UFL Sydvest
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NyT Fra VejLe

Da foråret kom til Vejle, valgte vi at tage ud 
og se på nogle af de skønne steder i nær-
heden efter en vinter, hvor vi byggede den 
flotteste modelbane og flettede tasker og 
punge.  
Vi havde også generalforsamling - med 
kampvalg som sædvanlig. Vi fik ny formand - 
velkommen til Søren Christiansen - og måtte 
sige farvel til Thomas Hove, som har ydet en 
stor indsats gennem mange år. Thomas er 
nu webmaster i klubben.
På billederne kan I se, at vi bl.a. har været på 
tur til Engelsholm Slot – et smukt gammelt 
slot som er blevet tegnet af Tycho Brahe. Der 

er en dejlig slotspark, som alle er velkomne 
i - lige ned til søen. 
Der har også været tid til en spændende 
rundvisning på Skærbæk Værket ved Frede-
ricia. Bestemt værd at anbefale. Det er her 
alt el til Vejle, Kolding og Fredericia laves og 
styres fra. 
Vi planlagde at aflægge besøg hos UFL i 
Herning, hvilket vi var meget spændte på. 
Sæsonen planlagdes afsluttet med en 
heldagstur til Tivoli Friheden lige inden som-
merferien.

God sommer til alle
Hilsen Vejle
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NyT Fra VejLe
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LIGELINIE 
Ligeværds frivillige rådgivning 

  
I LigeLinie rådgiver vi forældre, pårørende og fagpersoner i spørgsmål ved- 
rørende borgere med særlige behov.  Har du brug for vejledning omkring 
uddannelse, bolig, arbejde og fritid kan vi henvise til relevant lovgivning og 
vejlede om de centrale regler og principper, man som borger har ret til. 
Samtidig kan vi gøre opmærksom på de pligter, man skal tage højde for, når 
en sag behandles hos offentlige myndigheder. 

Ligeværd. Vejlbjergvej 8 a,  8240 Risskov. Tlf.: 86 20 85 70. www. Ligevaerd.dk.  
Mail: ligevaerd@ligevaerd.dk  

Du er altid velkommen til at skrive en mail til: 
ligelinie@ligevaerd.dk  

eller at ringe på telefon 22 34 30 13.  
De frivillige vil sidde klar ved telefonen hver onsdag 

kl. 13.00—15.30,  
hvor de også vil svare på mailhenvendelser. 

LigeLinie er bemandet af frivillige, som har erfaring inden for det social-
faglige område.  
  
Rådgivningen er et supplement til sekretariatets allerede eksisterende 
rådgivning og vil foregå i et tæt samarbejde med konsulenterne på 
Ligeværds sekretariat. 
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Stedet for unge med særlige behov

For dig,
 der drømmer om nye oplevelser

Information og 
optagelse:

tlf. 9678 1435

Besøg os på
www.pmu.dk

Ole Rømers Vej 4 
9870 Sindal 

Tlf. 9678 1400 
info@pmu.dk
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Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.   |   Tlf. :  86 66 22 68  |   detny@havredal.dk  |   havredal.dk

[Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en 
interessant pointe. Du kan placere tekstfeltet et 
hvilket som helst sted i dokumentet. Brug fanen 
Tegnefunktioner til at redigere formateringen i 
tekstfeltet med uddraget.] 

 

 

 

 

Kollegievej 5b, Nr. Nissum 
7620 Lemvig 
97 89 11 77 

post@fenskaer.dk 
www.fenskaer.dk 

STU i Vejle med
botræning og eget værelse

Kost & livsstil
Idræt & sundhed
Musik & valgfag

.

.

.
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Den Grønne Kostmedhjælper 
Vil du gerne lave spændende og sund mad til børn i skoler, 
børnehaver og vuggestuer? Så skulle du måske overveje at 
blive Grøn Kostmedhjælper på StruerSkolen. 
• Du bor på en aktiv og moderne skole med andre unge  
• Du møder nye mennesker 
• Du modtager PC-baseret undervisning 
 

 

 
                             VESTERLED 7 – 7600 STRUER – TLF. 97 85 08 22 – FAX 97 84 08 22—E-MAIL: POST@STRUERSKOLEN.DK   

WWW.STRUERSKOLEN. DK 
 

Har du problemer med ordene ? 
Har du svært ved at læse ? Du behøver 
ikke være en ørn til at læse for at blive 
Grøn Kostmedhjælper på StruerSkolen. 
Her er det nemlig først og fremmest 
kreativiteten, det handler om. Friske 
råvarer og interessen for sundhed og 
ernæring er de vigtigste skoleredskaber 
— Så alle kan være med. 

 
 

 
 
 

Landsforeningen Ligeværd  
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov 

Tlf. 86 20 85 70 — fax 86 13 87 44 
Landsforeningen@ligevaerd.dk—www.ligevaerd.dk 

  
 

 
Har dit bofællesskab eller din 

lokalforening haft  
besøg af en  

forsikrings-konsulent? 
Ring og hør mere !! 

Ring til UFL og få en brochure  
Tlf. 44 61 61 71  

 Eller Ring til HANDI-Forsikring  
Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre 

Tlf.: 36 35 96 40  
Finn Stoltze—email: fas@lev.dk 

Se: www.handiforsikring.dk  
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Har dit bofællesskab eller din 
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besøg af en  

forsikrings-konsulent? 
Ring og hør mere !! 
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Støttemedlem
Hvis du er vejleder eller pårørende 
og gerne vil vide, hvad der sker i 
UFL, kan du blive støttemedlem og 
få bladet. Ring: 86 20 85 78. 
Vi kan kontaktes på samme num-
mer, hvis du kunne tænke dig at 
være vejleder i en klub.

Klintebjerg Efterskole                           
- naturlig-vis

Klintebjerg Efterskole
er et undervisningstilbud til unge 

med generelle eller specifikke 
indlæringsvanskeligheder...

Klintebjerg Efterskole 
er en prøvefri efterskole, hvor den praktiske indfaldsvinkel 

til undervisningen er højt prioriteret. Eleverne vælger efter interesse 
hvilket værksted de ønsker at modtage undervisning på.

Klintebjerg Efterskole  
har et elevgrundlag på 85 elever og er organisatorisk opdelt i 4 linier, 

som er undervisningens centrale udgangspunkt. 

Linieundervisningen skal sammen med resten af dagens indhold af 
undervisning, aktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, 

danne grundlag for den helhedsorienterede indsats, 
der bliver tilbudt skolens unge. 

På alle linier vægtes den praktiske undervisning med udgangspunkt i 
skolens almindelige fag, såsom: 

• Dansk 
• Matematik 
• Engelsk 

• Samfundsfag 
• Traktorkørekort 
• Musik/drama 

• Idræt 
• Jagttegn 
• Dykkercertifikat 

3
til unge som ikke er helt 
flyveklare 
- men færdige med grundskolen

eleverne bor på skolen og undervises praktisk 
og teoretisk i alt det, man skal kunne for at tage 
springet fra ung til voksen, personligt og uddan-
nelsesmæssigt. 

Priser fra 1.000 - 2.000 kr. pr. uge (+ evt. 
støttetimer) – afhængig af linje og evt. individuelt 
tilskud.

løbende optag foråret ‘14 eller august ‘14

udlandsture indgår i forløbet. i dette skoleår er 
der kulturtur til Berlin og skitur til sverige.

almen linje 
- tilrettelagt for unge med særlige behov. 

For den unge med behov for særligt tilrette-
lagt undervisning, individuel støtte og ekstra 
voksennormering.
Praktisk undervisning i botræning, sundhed, 
fritid og ”stå på egne ben” indgår i tilbuddet. 

Læs mere her: 
utv.sansestormerne.dk

køkken-
medhjælPer linjen 
- særligt tilrettelagt forløb med fokus på mad. 

For den unge med særlig interesse for mad 
og køkken arbejde, men som har behov for, 
at undervisningen er særligt tilrettelagt med 
individuel støtte og ekstra god voksen-
normering. 
Praktik i små og store køkkener.

Læs mere her: 
utv.sansestormerne.dk/køkkenmedhjælper

mad eller mennesker 
- bliv uddannelsesparat på Erhvervslinjen.

Bliv klar til at starte erhvervsuddannelse med 
selvtillid.
Brushupfag i dansk, mat, eng. og IT
Periodefag om studieliv og livsstil.
Linjefag i en række indgange, som Mad, 
Mennesker, Service, Natur mv - alle med 
relevant virksomhedspraktik.

Læs mere her: 
utv.sansestormerne.dk/erhvervslinje

gode tilBud

sansestormerne.dk
Tretommervej 33 • 8240 Risskov • Tlf. 86 17 85 11

En af de frie fagskoler

De beskrevne tilbud er en del af den kombinerede 
efter- og husholdningsskole, Risskov Efterskole & 
Sansestormerne. Efterskolen optager både 9. og 
10. klasses elever. 

utv ung til voksen
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Goldschmidtsvej 12

4760 Vordingborg

Tlf. 55 34 07 30   

Enogtyveren@enogtyveren.dk

www.enogtyveren.dk

På 21’eren kan unge med særlige behov tage 
en ungdomsuddannelse. Et individuelt tilret-
telagt undervisningsforløb, der er med til at 
modne og udvikle den enkelte unge. På 21’eren 
kan man nemlig - komme i lære som voksen. 
 Lars Forstander“
Man kan komme ud og bo for sig selv i en 
lejlighed. Det havde jeg ikke troet at jeg 
kunne for to år siden. Jeg har fået det ud 
af det, at jeg har lært at klare mig selv og 
sådan noget. Og det er jeg meget glad for.
 Henriette 3.års elev

 Jeg er rigtig glad for det. Der er rigtig 
mange søde mennesker dernede. Og kunderne 
de spørger om hjælp, hvis de har brug for 
det. Jeg holder mig sådan set godt tryg der.
 Christian 2.års elev
 I praktik i et supermarked 

“
“

STU-tilbud for 16-25 årige

Du får din egen iPad

DSI Munkegården
Rugårdsvej 205

5464 Brenderup

www.munkegaarden.dk
tlf. 64 44 13 83

Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk, 
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter 
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café 
og meget mere...

Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Beskyttet beskæftigelse

HÅNDVÆRK

JORDBRUG

LEVNEDSMIDDEL

bygge/anlæg & motor/metal

landbrug & haveservice

3 forskellige værksteder:

køkken & rengøring

Se video om os
ved at scanne koden

Afklaringsforløb (LAB)
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KONTaKTPerSON 
til din lokalforening

Vi vil hermed erindre om, at følgende vejledere er kontaktpersoner til din lokalforening.
Opstår der spørgsmål, har i nye idéer, evt. problemer som i har behov for at drøfte.
Er i altid velkomne til at kontakte den person som står ovenover jeres lokalforening.

Ulla Jensen - Tlf.: 2891 9805 
Hjørring, Randers, Rosenholm, Grenaa

Aage Møller - Tlf.: 2980 5063, Herning, 
Århus, Vejle, Midtjylland, Sydvest

Kirsten Buch 
Tlf.: 3542 6429/2928 7719 
Storkøbenhavn, Futura, Odense, 
Vestsjælland, Lillebælt

Anette Østergaard 
Tlf.: 9792 6430/2650 6244 
Thy/Mors, Vestjylland, Tønder, 
Sønderborg, Aalborg

R E V I S O R E R N E

Jan Sejling Clausen
Per Krogh
Lars Ole Barthel
Rainer Nielsen
Jonna Jakobsen
Poul Borghus

FSR Registrerede Revisorer

FSR Statsautoriserede Revisorer

Hostrupsgade 41 . 8600 Silkeborg . T 86 81 10 33 . www.hostruphus.dk

Få styrket dine bog-

lige og ikke mindst 

praktiske færdig-

heder, før du flytter 

hjemmefra. Linjen er 

også for dig, som skal 

i gang med eller er i 

gang med en særlig 

tilrettelagt uddan-

nelse (STU).

PARAT TIL
  JOB & LIV/STU

FÅ VIDEN, VENSKABER

FÆRDIGHEDER & ERFARING

SE FILMEN OM OS

shskole.dk  // 5783 0102
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Plads til at lære Plads til at være 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  www.tolneefterskole.dk 

Sport 
Ridning 
Landbrug 
Musik 
Kunst/håndværk 
Drama/bevægelse 

It/medie 
Køkken  
Bygge/anlæg 
Motor/metal 
Natur 
Botræning 

Tlf. 98930511  kontakt@tolneefterskole.dk 
 

 

Messen præsenterer undervisnings-, vejlednings-, bo-, 
beskæftigelses-  og ungdomsuddannelsestilbud inden 
for specialområdet. 

I 2013 præsenterede de 4 messer samlet flere end 200 uddannelsesinstitutioner 
og organisationer og flere end 6.700 unge, forældre, lærere, vejledere og 
sagsbehandlere besøgte messerne.

Evalueringer fra både udstillere og besøgende har været overordentligt positive.

Besøgsmålgruppe
Elever, lærere, forældre, pårørende, vejledere, sagsbehandlere og andre professionelle
inden for udskolings-, vejlednings-, beslutnings- og uddannelses-specialområdet.

For information og 
standpriser, kontakt:

UDDANNELSESAVISEN
v/Forlaget KSI A/S
Torvebyen 8, 1.tv., 4600 Køge
Tlf. 56 27 64 44

Kontaktpersoner:
Heidi Franke, heidi@ua.dk

www.udifremtiden.dk

Arrangeres af

– i samarbejde med 

DELTAG MED 

EN STAND

DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE 
for unge med særlige behov 

2014

MIDTJYLLAND
Arena MIDT,

Kjellerup
8. – 9. september SYDJYLLAND

DGI-Huset,
Vejle

11. – 12. september

SJÆLLAND
& ØERNE

Roskilde 
Kongrescenter
17. – 18. september FYN

Vissenbjerg 
Idrætscenter

24. – 25. september

NY
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www.teaterbygningen.dk

Teaterbygningen
FANEFJORD

Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder
som autisme, Asberger-, OCD-, ADHD, Tourettesyndrom m.v. og tilbyder:

Skole for livet...

Fiberneti alle
elev-

boliger

Internetmed højhastighed
Stor
TV

pakke

Nyteknologi iundervisningeniPad 4 (32 GB)til alle elever

til at lære:
•	 at	bo	selv	
•	 at	klare	et	job
•	 at	håndtere	sin	fritid	sundt	og	kreativt

Vi	tilbyder:
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE 
MED SÆRLIGE BEHOV;
Hele	uddannelsen,	eller	dele	af	den.

En	af	de	

Find	os	på:	www.kostogtekstilskolen.dk;
eller	skriv	til	os	på:	

mail@kostogtekstilskolen.dk
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VeN TIL VeN
Send dit indlæg til: Unge for Ligeværd, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov eller som e-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk
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KæreSTe SøgeS
Hej med jer piger. Jeg hedder Jakob Lykkega-
ard Christensen og er en ung mand på 33 år. 
Jeg bor i egen lejlighed i Herning. 

Til daglig arbejder jeg i et køkken, hvor jeg 
bl.a. hjælper i bage-afdelingen, grønsags-
rummet og spisesalen. I min fritid kommer 
jeg i Solsikken, hvor jeg er sammen med 
mange af mine venner. Jeg kan rigtig godt 
lide at bage, lave hjemmelavede fyldte 
chokolader og lave kreative ting. Kan rigtig 
godt lide at tage på cafe, for at nyde en 
drinks eller tage ud at spise på restaurant. 

Jeg er god til at hjælpe andre mennesker, 
hvis de har brug for hjælp. Mine venner og 
jeg vil betegnede mig som en glad, hjælp-
som, omsorgsfuld og god kammerat. 

Jeg leder efter en sød pige, der er mellem 
25 – 35 år gammel, gerne fra Jylland. Jeg 
savner rigtig meget en kæreste at dele mit 
liv sammen med. 

Hvis du er interesseret i at høre mere kan 
du skrive til mig eller finde mig på Face-
book. 

Jakob Lykkegaard Christensen
Thrigesvej 9, 2. MF
7400 Herning
E-mail: jakob.c@webspeed.dk 
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Nyt fra sekretariatet v/Lena Donkjær Andreasen

Tlf. 86 20 85 78 · E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk eller lena@ligevaerd.dk
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     Nyt fra sekretariatet v/Lena Donkjær Andreasen  
                                           Tlf. 86 20 85 78  

E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk eller lena@ligevaerd.dk 

Dansk Ungdoms Fællesråd – ansøgning (DUF) 
D. 2. juni 2009 skal ansøgningen til DUF afleveres. Ansøgningen skal indeholde 
medlemstal for hele UFL, samt for de enkelte lokalforeninger.  
Opgørelsen skal vise fordelingen af medlemmer over og under 30 år. Samtidig skal 
opgørelsen vise hvilke lokalforeninger vi har, samt hvor mange medlemmer hver 
lokalforening har. 
Vi håber, at ansøgningen bliver modtaget positivt, da midlerne er hovedårsagen til, 
at vi kan udgive medlemsbladet, afholde kurser og sommerkurser og meget andet. 
 

Nedenfor kan i se hvordan medlemmerne i UFL fordeler sig i lokalforeningerne, samt 
hvor mange medlemmer der er over eller under 30 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerferien nærmer sig, og til jeres orientering er kontoret på Vejlbjergvej 8a  
sommerferielukket i ugerne 28-29-30. 
 

I ønskes alle en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer. 
 

Mange hilsner Lena 

Medlemsfordeling i UFL pr. 31.12.2008 
  I alt under 30 år 
Samtlige medlemmer 1084 672 
Lokalforening I alt under 30 år 
Uden tilknytning lokalforening 68 19 
Aalborg 20 10 
Aarhus 57 16 
Klub Futura 76 52 
Grenå 38 19 
Hjørring 93 79 
Lillebælt 24 15 
Midtjylland 82 75 
Odense 37 20 
Randers 87 74 
Rosenholm 74 58 
Storkøbenhavn 126 56 
Sydvest 22 16 
Sønderborg 18 11 
Thisted (Thy-Mors) 35 14 
Tønder 30 11 
Vejle 66 61 
Vestjylland 94 45 
Vestsjælland 37 21 
  1084 672 

Velkommen tilbage fra sommerferie
Jeg håber, at I har nydt ferien og glæder jer til 
klubstart.

Efteråret kommer til at byde på mange 
spændende aktiviteter – såvel på klubplan 
som på landsplan.

Tag f.eks. på besøg på en af de mange 
Uddannelsesmesser. Ud over stande med 
forskellige tilbud om uddannelse, vil i kunne 
møde medlemmer fra omkringliggende klub-
ber samt medlemmer fra Landsforeningens 
omkringliggende lokalforeninger. Sekreta-
riatet på Vejlbjergvej vil være til stede på alle 
messerne. Messerne finder sted flg. steder:

Vejle, DGI Huset  
d. 11.& 12. september

Kjellerup, Arena Midt  
d.  8. &  9.  september

Roskilde, Kongrescentret  
d. 17. & 18. september

Fyn, Vissenbjerg Idrætscenter 
d. 24. og 25. september

Det årlige landsmøde finder 
sted d. 27. -28. september på 
Dalum Landbrugskole
Husk tilmeldingsfrist d. 25. 
august 

For bestyrelserne i klubberne 
og landsbestyrelsen er der bestyrelsesweek-
end d. 24. – 26. oktober på Vingstedcentret 
i Vejle. Om lørdagen vil der være et arrange-
ment for vejlederne.

Der vil igen i år blive afholdt Kreativweekend 
– datoen er ikke fastsat, her ved deadline af 
bladet.
Så mere om det senere.

Såfremt der er interesse for at købe t-shirts 
eller jakker med UFL-logo – vil det være 
muligt på landsmødet at prøve tøjet – og 
efterfølgende få det tilsendt.

Vi ses derude – til et spændende efterår.

Mange hilsner
Lena
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UFL – aalborg
Henvendelse til sekretariatet, 
Lena Andreasen, 86 20 85 78

UFL – aarhus
Formand: Jimmy Rohr, 26 84 24 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19
www.ufl-århus.dk

UFL – Klub Futura – Sydsjælland
Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Helle Frederiksen

UFL – grenaa
Formand: Tina Spliid Rasmussen, 22 98 08 86
Annette Dooleweerdt, 61 78 51 24 
www.ufl-grenaa.dk

UFL - Herning, Ikast-Brande
Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Inge Marie Winther Nielsen, 97 16 61 10
www.uflhib.dk

UFL – Hjørring
Formand: Jeanette Christensen, 20 24 47 24
Ulla Jensen, 28 91 98 05

UFL – Lillebælt
Formand: Jonas Aamand, 23 60 55 43
Inge Jensen, 64 49 16 13 - www.ufl-lillebaelt.dk

UFL – midtjylland
Formand: Anita Laursen, 30 51 04 37
Kim Erfurt, 31 61 00 07 - www.ufl-midtjylland.dk

UFL – Odense
Formand: Anders Bogaard, 24 42 65 21
Jette Bogaard, 65 92 13 30
www.ufl-odense.dk

UFL – randers
Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Næstformand: Allan Winther, 86 40 55 44
www.ufl-randers.dk

UFL – rosenholm
Formand: Henrik Tolstrup Jensen, 22 47 92 77
Bodil Lange, 21 42 80 88
www.ufl-rosenholm.dk

UFL – Storkøbenhavn
Formand: Britt Kristensen, 22 34 73 17
Marianne Drejer, 44 84 67 60
www.ufl-storkoebenhavn.dk

UFL – Sydvest
Formand: Niels Helander Boddum, 53 37 88 26
Sonja Knudsen, 28 55 22 23

UFL – Sønderborg
Formand: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
www.ufl-soenderborg.dk

UFL – Thy/mors
Formand: Mette Holm, 40 33 84 22
Anette Østergaard, 97 92 64 30

UFL – Tønder
Formand: Maj Frodelund, 22 47 67 28
Jytte Frodelund, 74 72 55 35 
www.ufl-toender.dk

UFL – Vejle
Formand: Søren Christiansen, 23 67 19 62
Solveig Nielsen, 40 42 46 60 - www.uflvejle.dk

UFL – Vestjylland
Formand: Jan Ole Christensen, 61 15 68 54
Chresten Bossen, 61 33 35 38
www.ufl-vestjylland.dk

UFL – Vestsjælland
Kontaktperson: Benjamin Djuraas, 23 46 22 43
Inge Jørgensen, 58 26 49 77

Lokalforeninger landet over
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Postkort fra en sommer

Måske var det her du var i dine tanker?


