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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)

Jeg håber, at alle har haft en rigtigt dejlig 
sommer. 

Det har jeg selv haft.

Så er der snart landsmøde, og 
jeg glæder mig rigtig meget 
til at se jer alle sammen. 

Venlig hilsen
Trine Hansen
Landsformand 

Deadlines for indlevering af artikler og billeder i 2014

December: .....................30. oktober Husk venligst! 
Hvert billede skal 

sendes vedhæftet 
mailen som fil.
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NyT Fra VeSTjyLLaNd

UFL Vestjyllands rejse til Slovakiet
Lørdag den 19. juli startede vi på vores tur 
til Slovakiet med 46 glade UFL´ere + 6 
hjælpere. Der var repræsentanter fra flere 
klubber: UFL- København, UFL- Lillebælt, UFL-
Sønderborg, UFL-Midtjylland, UFL-Sydvest, 
UFL-Herning/Ikast Brande og så vores egen 
klub UFL- VESTJYLLAND.
Vi startede tidligt om morgenen fra Bæk-
marksbro og efter opsamlingen i Lemvig, 
Struer, Holstebro og Herning kørte vi til 
Fredericia, hvor vi fik kaffe og rundstykker. 
Vi havde igen i år vores trofaste chauffør 
med fra sidste år - Erik. Han gjorde igen i 
år en rigtig god indsats på turen. Efter en 
velfortjent pause kørte vi videre ned gennem 
Tyskland, hvor vi sent på aftenen nåde vores 
overnatningshotel i Polen, hvor aftensmaden 
ventede.
På førstedagen søndag. Efter en god mor-
genmadsbuffet kunne vi atter forsætte køre-
turen til vores bestemmelsessted i Slovakiet. 
Vi boede på et skønt hotel i byen Livtovsky 
Mikulas, som af deres gæster er vurderet til 
8,6 fra en skala fra 1 til 10.  Efter aftensma-
den var der hyggeligt samvær hjemme på 
hotellet, hvor de fleste hyggede sig med en 
drink.
På anden dagen mandag. Efter en god mor-
genmadsbuffet var vi klar til en spændende 
udflugtsdag sammen med vores guide 
Maria. Først kørte vi med bus til Liptovs-
kys søen, hvor vi fik mulighed for at gå lidt 
rundt og kigge. Bagefter var vi inde og se 
en kirke imens vores guide fortalte lidt om 
kirken. Bagefter kørte vi til en grotte, hvor 
ca. halvdelen af deltagerne tog med ned i 

grotten, imens de andre sad og slappede af 
med en drink eller gik en tur rundt i byen. Om 
aftenen var vi hjemme på hotellet, hvor man 
kunne nyde en drink eller hvad man nu havde 
lyst til.
På tredjedagen tirsdag. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi sammen med 
vores guide Maria ud til et frilandsmuseum, 
hvor vi fik muligheden, for at gå rundt og se 
på de forskellige ting. Om eftermiddagen 
var vi inde og se en rød kirke og bagefter 
en hvid kirke. Vi skulle have været med en 
tandhjulsbane op til et bjerg, men dette blev 
aflyst pga. vejret. Om aftenen hyggede vi os 
hjemme på hotellet, hvor vi fik en drink.
På fjerdedagen onsdag. Efter en god mor-
genmadsbuffet var vi atter klar til en køretur 
i bjergene. Efter køreturen fik vi frokost 
hjemme ved hotellet, som foregik ligesom 
de tidligere år ved daglig indkøb i supermar-
ked og ved stående tag selv bord, hvor det 
bedst kunne lade sig gøre. Om eftermidda-
gen benyttede de fleste af at gå en tur ned 
i byen for at handle. Om aftenen havde vi 
festaften med musik, og der var en gave og 
rosende ord fra Chresten Bossen til 10 og 20 
års jubilarerne.   
På femtedagen torsdag. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi til en butik, 
hvor de solgte Ecco sko. Købelysten var stor. 
Om eftermiddagen var vi ude at sejle på 12 
mands tømmerflåder på floden Orava. Det 
var en rigtig god oplevelse. Om aftenen var vi 
hjemme på hotellet, hvor man fik pakket til 
hjemmerejsen eller nød en drinks i baren.
 På sjettedagen fredag. Efter en god morgen-
madsbuffet kunne vi begynde vores hjemtur 
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til Danmark. Vi nåede til vores overnatnings-
hotel i Polen sidst på eftermiddagen, hvor 
der indkvartering og aftensmad. Om aftenen 
slappede vi af med en drink eller hvad man 
nu havde lyst til. 
På syvendedagen lørdag. Efter en god mor-
genmadsbuffet kørte vi det sidste stykke 
hjem til Danmark. Imens vi kørte, var Chre-
sten Bossen oppe at sige tak for en god tur 

til Slovakiet. Vi nåede til Røde Kro i Sønder-
jylland ca. kl. 17:30, hvor vi sluttede turen af 
med en rigtig god 2 retters menu, inden det 
gik videre til de forskellige aflæsningssteder. 
Vi oplevede igen i år et rigtig godt socialt 
sammenhold. Alle var rigtig gode til at hjæl-
pe hinanden og have omsorg for hinanden. 

Skrevet af 
 Jakob Lykkegaard Christensen 
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NyT Fra VeSTjyLLaNd
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NyT Fra mIdTjyLLaNd

Skitur til Østrig januar 2015
Havredal gl. Skole august 2014

Kære skiinteresserede i UFL – gælder 
unge og ældre. 

Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland 
og Det ny Havredal arrangerer skitur til 
Østrig i uge 5 – januar 2015 fra mandag 
den 26. januar til søndag den 1. februar.

Vi er nu i gang med at forberede skitur 
til vinteren – og vi skal til et spændende 
skisportssted i Østrig, som hedder Zell 
am See 

Vi har arrangeret skitur i 20 år for UFL og 
andre interesserede.

Tidspunkt:
Uge 5 - 2015.  
Tidspunkterne for afrejse og hjemkomst 
er ikke fastlagt endnu. De oplyses senere.

Der er ikke gode muligheder for lang-
rend, men de er optimale for slalom og 
snowboard. 
Vi har instruktører med og kan hjælpe 
alle.

Turen koster: 3600 kr -  inklusive busrejse, 
ophold på vandrerhjem, mad m.v.
Derforuden liftkort ca. 1700 kr.  Skileje ca. 
700 kr.

Vi skal køre i en ny moderne bus med 
plads til ca. 60 deltagere.
Pladserne fordeles efter først-til-mølle-
princippet.

Vigtigt
Hvis du er interesseret i at komme med 
så klip blanketten på bagsiden af UFL-
bladet for oktober 2014 ud og send den til 
Ole Schmidt. Adressen ses på blanketten.
Det er en foreløbig tilmelding.

Du kan evt. ringe og tale med mig -  
Ole - på Det ny Havredal 
Tlf.nr.: 2023 9770
Du kan også sende en mail til: ole@hgs.dk 
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NyT Fra rOSeNHOLm

D. 7/5 Hygge i KLUbben og gå TUr HVor nogLe giK en TUr neD og Så Den 
nye KUnST græSpLæne i HornSLeT

Heldags tur til Himmelbjerget
Vi startede lørdag tidlig formiddag i Horn-
slet d. 10/5 turen mod Silkeborg, hvor vores 
webmaster Michael kom til med sandwich 
og sodavand. Frokost og sejltur med Tranen 
mod Himmelbjerget. Mange tog den direkte 
gåtur mod toppen. Nogle få tog den lidt 

længere tur i gennem skoven. Efter vi have 
nået toppen og fået taget billede i tårnet 
med den skønne udsigt i baggrunden, måtte 
vi den lange tur ned igen for at sejle videre 
til Laven, inden turen gik tilbage til Silke-
borg, hvor aftensmaden ventede de sultne 
Rosenholmere. 
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En solbeskinnet onsdag i juni spillede vi minigolf, men vi startede først med at spise på 
Margueritten Grill.

20/6 Traditionen tro grill hos Bodil. Bestyrelsen laver og tilbereder tilbehøret. Medlemmerne 
tager selv det med de skal ha grillet. Det er bare skide hyggeligt som altid. Jan holder en tale for 
vores kasserer Bodil, som fyldte 70 i maj, hvor han også overrakte hende gaven fra klubben.
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NyT Fra rOSeNHOLm

Se flere billeder og video klip på hjemmesiden
Scan koden eller gå ind på ufl-rosenholm.dk

Lørdag den 30. august var 18 fra klubben en tur i Ree Park, hvor vi også var på tur med 
Landrover Safari inden frokost.  Frokosten bestod af en sandwich til alle og en sodavand, som 
var sponsoreret af sodavands kassens overskud. Alle havde en rigtig god dag.
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HerNINg IKaST-BraNde

Det var dejligt igen at mødes efter sommer-
ferien. Snakken gik livligt om, hvad der var 
sket i sommerens løb. En af de rigtig gode 
historier var med Kim og Simon, der havde 
mødt hinanden til UFL. De 2 venner havde 
været på kanotur på Gudenå sammen. De 
havde haft en fantastisk tur og havde ople-
vet, at det ikke behøvede at koste den store 
formue for at få en fantastisk oplevelse.
Det der gør vores klub så god, er at alle bidra-

ger med noget. Hanne havde inden som-
merferien erfaret, at klubben manglede et 
boldtræ. Så Hanne havde på sin arbejdsplads 
fået lavet et boldtræ af et stykke træ, der 
alligevel skulle smides ud. Gitte havde tilfæl-
digvis en tennisbold i bilen, så da snobrødene 
og pandekagerne var bagt og fortæret, 
spillede drengene rundbold mod pigerne med 
stor ihærdighed.
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NyT Fra TøNder

Hvordan har du det med sex?
UFL-Tønder har fået en seksualvejleder, Jytte, 
som er næstformand i lokalforeningen og til 
hverdag lærer på Fjordskolen i Aabenraa, en 
skole for elever med særlige behov.
Jeg er blevet uddannet i år, og skal selvfølgelig 
især varetage eleverne på skolen, men da jeg 
også har en stor berøringsflade med unge 
bl.a. i UFL-regi, ved jeg, at behovet blandt de 
unge for at kunne snakke åbent om sex med 
nogen, man har tillid og tiltro til, er stort!
Gennem mit arbejde i UFL ved jeg, at vore 
medlemmer har behov og drømme om at 
finde venner eller kærester. 
I klubben har vi tidligere haft en flok unge på 
kursus hos en lærer fra Seksualvejlederud-
dannelsen i Hou.  De blev rustet til at kunne 
hjælpe andre unge bl.a. gennem en hjemme-
side, der handler om sex og seksualitet.
Sammen med disse unge, er det min drøm 
senere at strikke et brugervenligt program 
sammen, hvor vi kan hjælpe og vejlede unge, 
dels gennem snak de unge imellem, men også 
gennem samtaler med mig, især hvis de ting, 
man gerne vil snakke om er for personlige og 
private til at kammerater skal høre om dem.
De unge kan have mange tanker og proble-
mer, lige fra ensomhed, hvordan man får en 
kæreste, hvordan gør man, når man har sex, 
hvad er OK, prævention, børn, sygdomme, 
der kan undgås, hvis man beskytter sig, mine 
grænser, dine grænser. Der er så mange tan-
ker, når det drejer sig om seksualitet, og da 
det stadig er et område, hvor unge er generte, 
er det vigtigt, de kan snakke med voksne, der 
tager dem alvorligt!
Brugen af Facebook, netdating m.m. fylder, 

og hvor er det vigtigt at få snakket, at forstå 
at tage seksualiteten og de unges behov 
alvorligt, at guide og at øjenåbne.
Homoseksualitet, transvestisme m.m. er 
også vigtigt at få snakket om, hvad er nor-
malt, hvad er ikke.
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Poul Krebs synger:” Sådan noén som os har 
jo brug for en kæreste”, det drømmer unge i 
UFL også om!!
Jeg tager gerne ud og strikker en aften sam-
men for jer f.eks. om kærlighed og sex.
Hvis I har brug for hjælp eller for en seksual-

vejleder i jeres om-
råde, kan I kontakte 
mig på tlf. 40402659. 
Hjemmeside: www.seksualvejledning.zone 

Jytte Frodelund
Næstformand i UFL-Tønder
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NyT Fra STOrKøBeNHaVN

Før vi holdt sommerferie, var vi på rund-
visning på Glostrup brandstation. Vi så 
opholdsstue og soverum og hørte om deres 
dagligdag.
 Mens vi så på brandbilerne, fik de et opkald 
og alle seks brandfolk måtte rykke ud. Bagef-
ter tog vi hjem til Britt og Kim, og så hvordan 
de bor, inden vi skulle ud og spise. 
Den 14. august startede vi klubben op igen 
efter sommerferien. Der var foredrag og 
masser af billeder fra Samsø- turen, og San-
dra læste sin dagbog fra turen op. 
I klubben har vi fået mange nye medlemmer, 
men der er altid plads til flere. Vi har åbner 
hver torsdag fra kl. 18.30 til 21.00. Vi holder 
til på Brøndby Ungdomsskole Horsedammen 
42, 2605 Brøndby.

Hilsen UFL bestyrelse.

UFL Storkøbenhavn på ferie til samsø
13 unge og 3 vejledere tog den 21.07 til 25.07 
på ferie på Samsø. Lisbeth - vores vejleder - 
var så sød at låne sit sommerhus ud til os.

Mandag
Kl.6.45. skulle vi mødes på Brøndbyøster St. 
Vi fik pakket bilerne og blev fordelt i bussen, 
som vi havde lejet, og i Mogens, vores anden 
vejleder, bil. Og så afsted til Kalundborg 
Havn. Vi skulle med færgen. Sejlturen tog 
1time og 50 min. Da vi ankom til Kolby Kaas, 
skulle vi køre til Klitgårdsvej. Lisbeth og Ing-
rid tog i mod os. Efter frokost satte vi telte 
op og nogle sov indenfor. Da vi var færdige 
kørte vi til Nordby bakker. Det er det nordlig-
ste punkt på Samsø. Da vi kom hjem havde 
Lisbeth og Ingrid lavet aftensmad til os.

Tirsdag
I dag skulle vi til verdens største labyrint. 
Vi blev delt op i fire hold. I labyrinten skulle 
man vælge et emne, og ud fra det emne var 
der en masse spørgsmål, som man skulle 
svare på. Svarede man rigtig på spørgsmål, 
skulle man gå til højre eller venstre, hvis man 
svarede forkert skulle man gå tilbage. Det var 
sjovt. Det var mere anstrengende at finde 
ud. Om eftermiddagen tog vi til Ballebjerg, 
en sød lille strand med et lille tårn, hvor der 
var 75 trappetrin. Da vi kom hjem skulle vi 
smøre madpakker til næste dag.

onsdag
Vi skulle op kl.7.00, for vi skulle på sælsafari. 
Vi tog til Langør Havn, hvor der kom en mi-
nifærge. Vi havde en kanon udsigt. Sejlturen 
tog 2 ½ time. Der var masse af sæler, der 
hyggede sig i solen. Da vi kom i havn igen, 
spiste vi vores madpakker og nogle tog til 
stranden. Vi fandt et økomuseum og købte 
postkort og souvenirs.
Aftensmaden blev spist på Nordby Kro.

Torsdag
I dag gik turen til Falkecenteret, hvor vi så 
showet, der fortalte om fugle. Både om 
falke, musvåger og ørne. Efter showet kunne 
man for en lille beløb få lov til at holde en af 
fuglene. Om eftermiddag tog vi til golfklub-
ben, hvor vi fik en træner på en øvebane og 
derefter på en rigtige baner. Det var sjov og 
hyggeligt.
Efter det tog vi tilbage til sommerhuset, hvor 
vi spiste vores sidste måltid på Samsø. Det 
var grillmad.
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Fredag
Var en øv dag, for vi skulle rejse hjem. Frokost 
fik vi på Langør Havn. Derefter var der afsked 
med Lisbeth som vi takker for lån af sommer-
hus. Og så til færgen mod Kalundborg.

Vi var så heldige at vi fik nogle penge fra 
Spies og Fogh Fonden, så vi kunne have 
en ekstra god tur. Så det vil vi gerne takke 
mange gange for.
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UFL SydVeST

Sommeren har været over os, og vi har holdt 
en lang sommerferie. Inden den startede var 
vi dog så heldige at vi havde en fællestur til 
Sølund musik festival. Her var vi 18 personer, 
der drog afsted fra morgenstunden - glade 
og forventningsfulde. 

Det viste sig at være en stor oplevelse for 
mange af os, god musik, glade mennesker og 
hygge i spandevis. Det var en lang dag, idet vi 
først var i Esbjerg igen omkring kl 02.00 om 
natten. Godt trætte var vi alle, men bestemt 
en oplevelse rigere. 

Vi nåede også vores årlige grill-afslutning 
med pølser, grillspyd, pastasalat, brød og 
hvad der ellers tilhører. Så var vi klar til som-
merferien. Efter denne, er vi startet stille og 
roligt op med klubaftner i selve klubben. Her 
har vi brugt tiden på at høre om alle de som-
merferieoplevelser de forskellige har haft. 
Nogle har siddet og malet, mens andre har 
strikket og syet. 
 
Efter sådan en lang ferie er vi klar til at se 
hvad resten af året bringer.

Hilsen  
Lene Sørensen 

Vejleder
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NyT Fra THy-mOrS

UFL Thy/Mors har fået en besøgshund, som 
hedder Ludvig. Han er fire år gammel og er 
en af vores vejlederes hund. Han er godkendt 
som besøgshund af Trygfonden. Ludvig er til 
stor glæde for de unge, og deltager hvor det 
er muligt sammen med de unge. 

Da vi var på koloni i Rønbjerg Feriecenter, 
var Ludvig også med, og dette nød både de 
unge, vejlederne og Ludvig. Vi hyggede os i 
weekenden, hvor vi om aftenen havde lavet 
små konkurrencer med hinanden. Ellers stod 
den på hygge i badelandet, gåture og social 
samvær. 

UFL Thy/Mors startede op efter sommerfe-
rien med at se en fodboldkamp. Det var Old 
Boys landsholdet som spillede mod Old Boys 
fra Thy. 
Efter kampen fik de unge en snak med Jesper 
Grønkjær, som jo oprindelig kommer fra 
Thisted. 

Hilsen Anette og Nita 
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KLUB FUTUra SydSjæLLaNd

Hansapark 2014
Vi var i Hansapark med 11 unge mennesker.
Vi fik prøvet en masse og vejret var sådan ok.

Koloni 2014
I år var vi 14 på koloni i Rødvig Ferieby 

Vi hyggede i det dejlige område.
Lørdag var vi på Christiania, hvor vi fik en 
fornemmelse af en hverdag.;-)

hillsen 
Mette Fangel 

Klub Futura sjælland 

Hansapark
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Koloni
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NyT Fra aSSeNS
”ONKEL SOFUS – UFL” – Et fællesskab for 
unge med særlige behov på Vestfyn
En afdeling af ”UFL-unge for ligeværd” er på 
vej i Assens Kommune, og opstarten sker via 
klubben ”Onkel Sofus”.

En gruppe mennesker fra produktionshøjsko-
len, Ungdomsskolen, CSV-Vestfyn og UUO 
v/ STU-vejleder oplevede i deres hverdag 
sammen med unge mennesker, at der var 
et behov for en klub for unge med særlige 
behov – et ligeværdigt mødested. Grup-
pen beskrev med nævnte udgangspunkt et 

projekt for unge 16-30årige, hvis formål bl.a. 
er at skabe netværk med ligestillede, udvikle 
sociale kompetencer, forebygge isolation, at 
give mod og lyst til gode og holdbare ven-
skaber og lærerige oplevelser. Gruppen søgte 
kommunens Innovationspulje, og fik bevilget 
30.000,-kr.

Klubben ”Onkel Sofus” holder åbent tirsdag 
hver 14. dag (i lige uger) kl. 19-21 i Ungdoms-
klubbens lokaler i Glamsbjerg. Her er adgang 
til bordtennis, fodboldspil, tv-spil, it, musik, 
og adgang til en mindre idrætshal dele af 
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året. Der er i projektperioden ansat 2 med-
arbejdere til klubaftenerne, og den praktiske 
del, økonomi mv varetages af ungdoms-
skolen.  

Klubben har nu haft åben 3 aftener, og er 
kommet godt fra start. Der har været 12-15 
unge pr. aften, og en enkelt aften besøg af 
4 beboere fra et bosted, der lige ville se det 
lidt an. 

Projektperioden og forsøgsmidlerne ræk-
ker til omkring maj 2015, hvorfor der, på 
baggrund af det fine fremmøde indtil nu, 
arbejdes på, hvorledes klubbens fremtid 
sikres. Sideløbende med det beskrevne, er 
der derfor afholdt en stiftende generalfor-
samling i juni-måned. Her blev valgt 3 mand 

til bestyrelsen, der blev bemyndiget til at 
supplere sig med 2 mere. Der har været af-
holdt et enkelt møde, hvor vi bl.a. besluttede 
forskellige pr-fremstød, indkøb af en Ipad, 
så klubmedlemmerne kan medvirke til en 
aktiv Facebook-side. Desuden har vi kontakt 
til UFL, der vil komme forbi til en klubaften 
i løbet af oktober/november og mødes med 
bestyrelse og medlemmer. Ligeledes har 
nogle af de unge sammen med medarbej-
derne taget initiativ til nogle temaaftener, 
eks. med rollespil, linedans, filmaften.
”Onkel Sofus” har lagt fra land og ser ud til 
at være bæredygtig!

Poul Poulsen, Gelstedvej 25, 5560 Aarup
Fmd. for ”UFL – Vestfyn”
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meTTeS SIder v/Mette Davidsen (UFL-udviklingskonsulent)

Tlf.nr. 86 20 85 73 · E-mail: mette@ligevaerd.dk

Det første møde med UFL
Så kom jeg i gang med at lære UFL og Lige-
værd at kende. I har taget godt imod mig, og 
jeg glæder mig til at møde endnu flere af jer.
Mit første besøg i en UFL klub blev i Grenaa. 
UFL-Grenaa deler lokaler med en ungdoms-
klub, og ligger tæt på Grenaa å. Den har en 
dejlig have, hvor klubmedlemmerne spiller 
spil og griller. Den aften jeg var på besøg, sad 
vi rundt om bordet og drak kaffe og the. Jeg 
var meget spændt på, hvad de lavede i UFL-
Grenaa, og for at jeg kunne få en ide om det, 
bad jeg alle om at tegne og skrive på nogle 
store stykker papir. Tegningerne skulle hand-
le om, hvad der sker i UFL-Grenå, og hvad 
de godt kan lide at lave sammen. Der blev 

tegnet svømmehal, bowling, grill, kaffekop-
per, venskab og meget mere. Der var også et 
nyt medlem af UFL-Grenaa, som var flyttet 
der til fra Sønderborg, og derfor kom der 
også tegninger af ringridning og sønderjysk 
kaffebord på papiret. Jeg fik et godt billede 
af alle de spændende aktiviteter, der forgå i 
en UFL klub. Til sidst ændrede vi tegningerne 
til at handle om, hvad de unge kunne ønske 
sig at gøre i klubben, hvis klubben vandt en 
million. Der var mange vilde ideer, men en ide 
gik igen, og det var ønsket om at få en bus, 
så alle kunne køre på udflugt sammen. 
Jeg har fået mange gode fortællinger om, 
hvorfor det er vigtig at være del af en UFL-
klub fra både de unge og vejlederne. 

Med venlig hilsen
Mette
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Studiestartmesse i århus
Studiestartemessen i Århus er en messe for 
studerende i Århus. Der kan de bl.a. møde 
forskellige foreninger og organisationer, som 
kan være gode at kende som studerende. 
Jeg har været på messen for at fortælle om 
UFL, og møde unge mennesker, som kunne 
have lyst til at lave frivilligt arbejde i UFL. 
Inden messen kontaktede jeg klubberne i 
århusområdet for at høre, hvilke emner og 
kompetencer, der vil være brug for i den kom-
mende tid. De emner som blev trukket frem 
var: E-boks, NemID, motion, kost, økonomi 
og events som skabes i samarbejde med 
klubberne.

I forbindelse med messen har 
jeg lavet noget nyt hverve- og 
messemateriale:
• UFL-flyer – der fortæller 

om nogle af de spæn-
dende aktiviteter, man kan 
blive del af som medlem 
af en UFL-klub.

• Frivillig – flyer – der for-
tæller om hvilke kompe-
tencer man som frivillig 
kan bruge i UFL, og 
hvordan Ligeværd støtter 
de unge. 

• Plakat - bliv frivillig.
• Hverveseddel – hvor den 

frivillige krydser af hvilke 
kompetencer han eller 
hun ønsker at bidrage 
med, og skriver sine 
kontakt oplysninger.

Alt dette materiale vil I kunne 
gøre brug af i klubberne, når I 
skal ud og reklamere for jeres 
klub. Send mig en mail eller 
ring, så finder vi ud af, hvad I 
har brug for, hvis I f.eks. skal 
på messe, besøge en skole 
eller besøge en anden klub for at fortælle 
om UFL. Alt materialet kan rettes til, så det 
kommer til at passe til netop jeres klub.
Jeg håber, I vil gøre brug af denne mulighed.

Med venlig hilsen
Mette
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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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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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Hej
Jeg er en pige på 37 år og bor i Skive. Jeg 
søger seriøse, ærlige, søde og rare venner 
og veninder. I må gerne være omkring min 
alder. I må helst ikke bo for langt væk. Jeg 
arbejder som beskyttet medarbejder. 
I min fritid går jeg til bowling, og så kom-
mer jeg på et fritidsværested for udvik-
lingshæmmede og sent udviklede, hvor 
jeg er lokalreporter på en lille avis. 
Jeg kan godt lide at gå i teatret og i 
biografen. Jeg samler på autografer som 
jeg får, når jeg møder nogle kendte. I må 
gerne have nogle af de samme interesser 
som mig, så vi eventuelt kan følges ad. 
Jeg tager også til mange koncerter. En af 
mine store interesser er også at synge.

Med venlig hilsen
Tenna Sundgaard Christensen
tennaschristensen@gmail.com

Hej  

Jeg  er  en  pige  på  37  år  og  bor  i  Skive.  Jeg  søger  seriøse,  ærlige,  søde  og  rare  venner  og  veninder.  I  må  gerne  
være  omkring  min  alder.  I  må  helst  ikke  bo  for  langt  væk.  Jeg  arbejder  som  beskyttet  medarbejder.    

I  min  fritid  går  jeg  til  bowling,  og  så  kommer  jeg  på  et  fritidsværested  for  udviklingshæmmede  og  sent  
udviklede,  hvor  jeg  er  lokalreporter  på  en  lille  avis.    

Jeg  kan  godt  lide  at  gå  i  teatret  og  i  biografen.  Jeg  samler  på  autografer  som  jeg  får,  når  jeg  møder  nogle  
kendte.  I  må  gerne  have  nogle  af  de  samme  interesser  som  mig,  så  vi  eventuelt  kan  følges  ad.  Jeg  tager  
også  til  mange  koncerter.  En  af  mine  store  interesser  er  også  at  synge.  

Med  venlig  hilsen  

Tenna  Sundgaard  Christensen  

tennaschristensen@gmail.com  
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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 

Tak for et godt landsmøde
I bladet som udkommer til december, vil 
der være artikel og billeder fra landsmødet i 
Odense. 
Samtidig vil der være billeder på hjemmesi-
den – under nyheder. www.ufl-ligevaerd.dk 

Landsbestyrelsen
I december bladet vil der være en kort præ-
sentation af de nye medlemmer i landsbe-
styrelsen.
Den nye bestyrelse mødes næste gang lør-
dag, d. 1. november på Vejlbjergvej i Risskov.
I landsbestyrelsen arbejder vi i 3 udvalg, 
økonomi-, blad-, og kursusudvalg.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter væl-
ger at repræsentere et af de tre udvalg.
I er meget velkomne til at sende spørgsmål/
gode råd/ kommentarer til landsbestyrelsen.
I kan sende en mail til lena@ligevaerd.dk – i 
er også velkomne til at ringe hertil på tlf. 
86 20 85 78. Landsbestyrelsen mødes ca. 4 
gange om året. Det er muligt, at modtage 
referat fra landsbestyrelsesmøderne. I skal 
blot give besked på ovennævnte mail/tlf.

bestyrelsesweekend
D. 24. – 26. oktober er der bestyrelsesweek-
end i Vingstedscentret i Vejle.
Klubbernes bestyrelser inviteres på kursus.
Undervisningen er ved at blive planlagt – 
men vi kan røbe, at der er spørgsmål, som 
i vil blive bedt om at forholde jer til inden 
weekenden. 
Der vil være gruppearbejde, hvor man vil blive 
blandet med andre klubbers bestyrelser.
Der er gode chancer for at udveksle erfaringer 

– både når det gælder be-
styrelsesarbejdet, og når det 
gælder om at blive inspireret 
til nye aktiviteter.
Landsbestyrelsen håber på, at 
så mange klubber som muligt 
vælger at deltage i bestyrel-
sesweekenden – så vi fortsat kan udvikle 
vores netværk bestyrelserne imellem.

opkrævning af skolemedlemmer
Her i efteråret sendes girokort på kontingent 
ud til vores skolemedlemmer.
Girokortet bliver sendt til den adresse, som 
eleverne er oprettet med i vores medlemssy-
stem. Er du i tvivl om, hvordan girokortet kan 
betales, er du meget velkommen til at ringe 
hertil på tlf. 86 20 85 78. Så kan vi vejlede dig 
– så det blive nemt for dig.

Messer
I september har UFL deltaget på en række 
uddannelsesmesser.
Vi har deltaget i Vejle, Kjellerup, Roskilde og 
Vissenbjerg på Fyn.
På messerne kan kommende UFL’er møde 
UFL’er fra de lokale klubber – og der kan blive 
lavet aftaler om besøg i klubben. 
Der er blevet delt armbånd ud – med vores 
hjemmeside-adresse på, og andet materiale, 
som minder de besøgende om, at der findes 
et fritidstilbud som UFL.
I landsbestyrelsen håber vi meget på, at 
dette opsøgende arbejde er med til at gøre 
UFL mere synlig i lokalområdet.

Venlig hilsen 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, 26 20 61 84
www.uflhib.dk

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

UFL – Lillebælt
Formand: Jonas Aamand, 23 60 55 43
Inge Jensen, 26 53 98 06 - www.ufl-lillebaelt.dk

UFL – midtjylland
Formand: Anita Laursen, 
Kim Erfurt, 24 63 10 75 - www.ufl-midtjylland.dk

UFL – Odense
Formand: Anders Bogaard, 24 42 65 21
Jette Bogaard, 42 28 94 98
www.ufl-odense.dk

UFL – randers
Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Kim Blach, 21 42 82 16
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 Dyrvig , 22 34 73 17
Christian Philips 27 35 54 16
www.ufl-storkoebenhavn.dk

UFL – Sydvest
Formand: Niels Helander Boddum, 53 37 88 26
Lene Sørensen, 27 65 98 63

UFL – Sønderborg
Formand: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
Vejleder Sonja C. Poulsen, 42 30 50 92
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, 40 40 26 59
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



Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov

magasinpost-smp

iD nr. 42799

Sendes til: Ole Schmidt, Det ny Havredal, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup - Så hører du nærmere.

Jeg ønsker at reservere en plads på skituren 2015.

Navn:

Adresse (gade):

By:

Tlf.:

E-mail:

✄


