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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)

Godt nytår til alle - jeg håber, at alle som 
godt ind i det nye år.
Jeg håber, at i alle får lavet et spændende 
program til det nye år – og at i er klar til, at 
der kommer til at ske en masse spændende.

I år kan vi ses til DHL-løbet. Der bliver et 
fælles telt, hvor vi kan mødes og heppe på 

hinanden og hygge os bagefter. 
Der er et rigtigt flot fyrværkeri 
om aftenen.
I kan se datoerne på side 38.
 

Med venlig hilsen 
Trine Hansen, 

landsformand

seneste deadlines for indlevering af artikler og billeder i 2015

April:...............................................25. februar
Juni: .....................................................22. april
August: .................................................27. maj
Oktober: .........................................26. august
December: .................................27. november

Husk venligst! 
Hvert billede skal 

sendes vedhæftet 
mailen som fil.
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Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Foto 
på vej
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dIgISaFe

En dejlig nyhed!!!
I dag er det nødvendigt at kunne bevæge sig 
sikkert og trykt på internettet, for at kunne 
være aktive deltager i samfundet. Det er 
vigtigt for os alle sammen, og er en stor ud-
fordring for mange unge med særlige behov. 
Derfor er det fantastisk, at kunne fortælle, at 
UFL har fået bevilget ca. 4 millioner de næ-
ste 4 år til projektet DigiSafe (Digi = Digital 
og Safe = Sikkerhed). 

I løbet af projektet vil der blive udviklet en 
mulighed for at kontakte en hjælper over 
nettet, som unge med særlige behov kan få 
hjælp af til at blive bedre til at bruge alle de 
nye muligheder som internettet rummer. Der 
vil også blive udviklet undervisningsmate-
riale og afholdt kurser for både de unge og de 
personer som skal støtte de unge i at søge 
hjælp.

Med de internet hjælpe muligheder vil de 
unge med særligt behov blive trykke ved for 
eksempel:
• At opretter og bruge e-boks og NemId. 
• At finde og åbne et brev fra kommunen. 

• At handler på internettet. 
Der vil blandt andet være hjælp til hvad du 
skal passe på når du handler på nettet, og 
hvordan betaler man, samt hvad der er en 
sikker måde at gøre det på.

• At bruge netbank.
• At overfører penge til en ven. 
• At bruge Facebook eller andre sociale 

medier.  
Der vil blandt andet være hjælp til at 
tænke over hvad vil du dele på Facebook? 
Hvordan oprettes en facebook profil? Er 
der noget som du skal være opmærksom 
på? Kan alle dine venner se dine billeder?

UFL udvikler DigiSafe sammen med Aarhus 
Kommunes Borgerservice og Statsbibliote-
ket, samt de andre foreninger i Ligeværd. 
Derfor vil de nye internet redskaber nå ud 
til unge med særlige behov i hele landet, og 
blive præsenteret for unge i UFL-klubberne, 
på speciale skolerne og uddannelsesstederne 
samt for forældre/pårørende, som sam-
men vil bidrage til at skabe muligheden for 
at unge med særlige behov kan udnytte de 
spændende muligheder som internettet 
rummer.
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NyT Fra HerNINg, 
IKaST-BraNde

Her i UFL Herning Ikast- Brande har vi sluttet 
året af på festlig vis.  Vi har som noget nyt 
holdt UFL en fredag aften hvor mødtes til 
spisning, der efter fik vi undervisning I Line-
dance, det er sværere end det ser ud, men 
super sjovt.
En anden aften havde vi besøg af en tryl-

lekunstner, selv om vi så godt efter lykkedes 
det os ikke at lurer hans tricks af. 
Den sidste klubaften inden jul holdt vi jule af-
slutning med pakkespil og ris a al mande. Vi 
ønskede hinanden en glædelig og på gensyn i 
det nye år til masser af nye UFL klub aftener. 



7Unge for Ligeværd



Unge for Ligeværd8

NyT Fra greNaa

I november og december har vi rigtig julehyg-
get i klubben.
Vi har haft åbent hus, hvor vi fik besøg. Vi la-
vede dekorationer og andre juleting. Bagefter 
hyggede vi med æbleskiver og gløgg. Vi har 
også været på virksomhedsbesøg hos Hen-
ning. Her fik vi vegetarmad, som var meget 
anderledes, end det vi plejer at lave. Det 
smagte dejligt. Vi var mange på tur og havde 
en rigtig god aften med underholdning, sang 

og musik. I december var mange fra klubben 
på den fælles UFL tur til Hamborg. Vi var alle 
på en guidet tur igennem Hamborg, hvilket 
var meget lærerigt og spændende. Vi var på 
havnen og så en svævefærge. Det var helt 
vildt, at se så stor en havn, med så mange 
store containerskibe. Vi havde en rigtig god 
tur sammen med de andre klubber, og var 
naturligvis også på mange julemarkeder.
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KreaTIv KUrSUS

kreativ kursus på struerskolen 
Den 14.-16. november deltog en flok unge 
sammen med Kirsten og Anette i
Kreativ kursus på Struer skolen. Vi kunne 
vælge mellem mange forskellige ting.
Pileflet hvor man kunne flette en kurve, 
smykkeværksted, male billeder. Man kunne 

også lave juleting og broderier. Der var rigtig 
gang i de forskelige værksteder. Om aftenen 
var der hyggeligt samvær, hvor der også blev 
tid til at slappe af med lidt tv. 
Tak til Struer Skole fordi vi måtte være hos 
jer.

Hilsen Britt Dyrvig
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21. februar                                  Landsbestyrelsesmøde i Risskov

10.-12. april                                Bestyrelsesweekend i Vejle

30. maj                                         Landsbestyrelsesmøde i Risskov

19. august                                   DHL i Aarhus

26. august                                   DHL i Aalborg

27. august                                   DHL i København

26.-27. september                     Landsmøde i Odense

31. oktober                                 Landsbestyrelsesmøde i Risskov

Efteråret 2015                            Kreativ kursus

Ved tilmelding – kontakt sekretariatet på tlf. 86 20 85 78, send evt. en mail på ufl@ufl-ligevaerd.dk.

KaLeNder 2015
-KOmmeNde arraNgemeNTer

Ridelejr på Ærø
Poppelgården Praktiske Jordbrugsskole Ærøskøbing 2015

Nu indbydes der igen til ridelejr.
Fra den 3. juli 2015 til den 8. juli 2015.

Prisen pr. lejr er 3.700,- kr. inkl. ophold og mad.

Ring og få tilsendt en brochure og flere oplysninger. 
Lærer & Rideinstruktør Hanne Johansen. Mobil tlf.: 61340896

E-mail: hlj@post.tele.dk
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Praktiske informationer:

Kurset er udviklet i samarbejde med 
Landsforeningen Ligeværd

Dato:
Søndag d.19. juli 2015
Lørdag d. 25. juli 2015

Pris:
7 dage inkl. undervisning, kost og logi 
samt en t-shirt.
Kr. 3600.

Ta’ en ny ven med på sommerhøjskolen, så 
får du selv 500kr i rabat! 

Indbetaling:
Danske Bank: 
Reg.: 3627 kontonr.: 4802507836
Iban: DK 96 3000 4802507836
SWIFT-BIC: DABADKKK
Oplys venligst dit navn ved indbetaling

Tilmelding:
Tilmeld dig online på www.ihaarhus.dk under 
menupunktet ”Højskoleophold” eller 
ring 86 21 38 00

Sidste tilmeldingsfrist 9. juni 2015

Sommerhøjskole 2015

Olympi-Glade - For fællesskab og glæde. IDRÆTSHØJSKOLEN ÅRHUS
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meTTeS SIder v/Mette Davidsen (UFL-udviklingskonsulent)

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

skrive guide til de bladansvarlige
På UFL-bestyrelsesmødet den 1. november 
blev der nedsat et bladudvalg. Udvalget 
besluttede at der skulle laves en skrive guide, 
der kan være til hjælp for bladudvalgene i 
UFL-klubberne. I skrive guiden er der samler 
oplysninger, som er gode at kende, når I skal 
sende jeres artikler ind til UFL-bladet. Der ud 
over er der spørgsmål og gode råd, som kan 
være gode at tænke over, når I skal lave jeres 
artikel med tekst og fotos.
Se modsatte side...

Besøg rundt i Danmark 
Jeg fortsætter min rejse rundt i UFL-klub-
berne i Danmark. Før jul var jeg så heldig 
at blive inviteret med til bestyrelsesmøde i 
UFL-Stor København, hvor jeg oplevede det 
store engagement, som er i klubben både 
hos de unge og vejlederne. Et af punkterne 
på mødes dagsorden var en ny arrange-
ments kalender for foråret 2015. Det blev 
en kalender der både indeholder foredrag 
om stofmisbrug og om Danmarks befrielse, 
samt grill-aften og sports aktiviteter. Det er 
altid meget inspirerende at læse UFL-klub-
berne kalender igennem, og se hvor stor jeres 
opfindsomhed og nysgerrighed er.

Deltagelse binder vores 
samfund sammen
Den 19. november deltog 
jeg i Frivilligrådet Årsmøde. 
Rådet rådgiver regeringen og 
Folketinget om den frivil-
lige sektors rolle og indsats i 
forhold til sociale udfordringer.
Temaet for årsmødet var, at det er vigtigt at 
vi alle kan deltagelse i og bidrage til fælles-
skabet, fordi det er grundlaget for et sundt 
og bæredygtigt samfund.  
Frivilligrådet skriver: “Nye tal viser, at frivil-
ligheden i disse år ændrer sig. Stadigt flere 
med lidt eller ingen uddannelse står uden 
for de frivillige foreninger og er ikke aktive i 
fællesskaberne. De bliver brugere af frivillige 
organisationers hjælp frem for deltagere og 
medlemmer af fællesskaber. Der er derfor et 
stort behov for at sætte en udvikling i gang, 
som kan modgå uligheden i deltagelse og 
styrke sammenhængskraften i samfundet.”
UFL-klubberne er netop et fælleskab, hvor 
både vejleder og unge medlemmer sammen 
yder en stor indsats for at skabe fritidsaktivi-
teter for unge med særlige behov. UFL giver 
muligheden for at unge med særlige behov 
kan være en aktiv del af foreningslivet, og 
dermed yde deres bidrag til sammenhængs-
kraften i det danske samfund. Det er en 
vigtig indsats og jeg synes i skal være stolt 
over at være del af dette arbejde – det er jeg.

Mange hilsner
Mette
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SKRIVE GUIDE
til artikler til UFL-bladet

Til bladudvalget/bladansvarlig i UFL-klubberne
I denne guide er der samlet nogle oplysninger, som er gode at kende, når I skal sende jeres artikler ind  til UFL-bladet. Der ud over er der nogle spørgsmål og gode råd, som kan være gode at tænke over, når  I skal lave jeres artikel.

Vigtige oplysninger:
■ Send altid foto og tekst som to adskilte filer. 
■ Foto: Foto skal være i formatet: JEPG og have en høj opløsning.
■  Tekst: Der er ikke nogen specielle krav til teksten. Hvis I har brug for hjælp til at skrive, så er i velkommen  til at kontakte Ligeværds sekretariatet: Tonny Brøgger tonny@ligevaerd.dk eller tlf.: 8620 8570
Gode råd:
1) Planlæg på forhånd hvilke arrangementer I har lyst til at fortælle om i bladet:■ Kig jeres kalender over klubaftener igennem, og find de arrangementer I vil skrive om.■ Aftal hvem der har ansvar for at skrive teksten.
■ Aftal hvem der tager billeder. 

2) Aftal et bladudvalgsmøde i god tid inden deadline for at sende artikler til bladet. På mødet kan I:■ Samle den tekst, der er blevet skrevet om de forskellige arrangementer. ■ Vælge de fotos ud som skal med i bladet. 
■  Tænk over om der er sket noget nyt i klubben, som I gerne vil nå at fortælle om i bladet.  (I er velkommen til at sende artiklerne løbene ind til bladet.)
Spørgsmål: 
Her er nogle forslag til, hvad I kan tænke over, når I skal skrive om et arrangement,  en klubaften, et foredrag, en udflugt eller noget andet interessant I har lavet i klubben:■  Hvad lavede I?
■  Hvad gjorde arrangementet specielt?
■  Fik I noget nyt at vide?
■  Oplevede I noget nyt?
■  Mødet I nogle spændende mennesker?
■  Hvad kunne inspirer andre klubber?

Husk at bladet kan bruges som reklame for jeres klub, hvis I skal fortælle  
om klubben til andre unge mennesker. Derfor er det vigtigt, at jeres klub  
er med i bladet, og at I fortæller om alle de spændende aktiviteter  
i laver sammen.

UFL-bestyrelsens bladudvalgs kontaktperson:
Kim Dyrvig 
Mail: kimdyrvig@live.dk

Vi glæder os til at læse om alle jeres aktiviteter i UFL-Bladet.
Med venlig hilsen
UFL-bestyrelses bladudvalg  
(Kim Dyrvig, Anders Hareskov Andersen, Mette Graugaard Vesterager, Mike Græse og Mette Davidsen)

Nr. 5 
Oktober 2014 

12. årgang

- Medlemsblad -

Nr. 4 
August 2014 

12. årgang

- Medlemsblad -

Nr. 2 
April 2014 

12. årgang

- Medlemsblad -
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NyT Fra SydveST

kærE Pizza-manD

Onsdag den 19. november 2014 fra klokken 
19.00 til 21.00 havde vi åbent hus i vores klub 
på Drosselvej. 

Vi havde været ude og aflevere en invita-
tion til uddeling til unge beboere og STU 
studerende fra STU- uddannelsessteder og 
bo-steder i området.
Nu er vi spændte på, om de som besøgte os, 
har lyst til at melde sig ind i klubben.

Tak til dig Pizza-mand fordi du gav os en god 
rabat på køb af pizza’er. 
Alle blev mætte den aften — både værterne 
og gæsterne.

Mange glade hilsner fra 
UFL Sydvest
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NyT Fra rOSeNHOLm

I Efteråret og vinteren 2014 har vi lavet 
mange spændende ting, som i kan se på 
billederne.
D. 17/9 havde vi arrangeret, at vi skulle se 
film og spille forskellige spil i klubben. Det 
var rigtig hyggeligt.
D. 1/10 skulle vi have besøg af den nye UFL 
konsulent Mette.
Medlemmerne tegnede og skrev lidt om 
klubben. Det er sådan, at Mette nemmere 
kan danne sig et overblik over klubben. På 
billedet ses Anne-Mette, Christian og Pia.
På selve Halloween dagen d. 31/10 var der 
sammenskudsgilde med temaet Halloween.
Medlemmerne havde taget lidt forskelligt 
mad med og der var pyntet uhyggeligt op. 
D. 19/11 havde vi herre/tøse aften
Herrerne var taget en tur til Viby J. for at 
skyde paintball.
Martin delte os på i 2 hold. Der var knald på 
fra starten og alle fik sved på panden, så alle 

var godt trætte bagefter.  På billedet ser i 
Henrik og Martin.
Tøserne var til tøj aften i klubben. Hvor der 
blev vist og prøvet en masse tøj.
På et af billederne ser i Pia prøve sin nye 
indkøbte T-shirt.
D. 28/11 holdt vi årets julefrokost på Gæstgi-
vergård i Hornslet.
Underholdning bestod af Tørfisk og Up Town 
og vi havde alle en hyggelig aften.
I kan se Lasse og Lene hygger sig gevaldigt 
til tonerne af Tørfisk.
Første lørdag i december var vi kørt en tur til 
jul i den gamle by i Aarhus.
I år var der en særudstilling om DR’s juleka-
lender, som alle syntes var spændende
Vi spiste frokost på torvet ved det kæmpe 
store Juletræ.
D. 17/12 sluttede vi året af med julehygge, 
gløgg og æbleskiver samt pakkespil.
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NyT Fra rOSeNHOLm
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Se flere billeder 
og video klip på 
hjemmesiden. 
Scan koden eller 
gå ind på ufl-
rosenholm.dk
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NyT Fra THy/mOrS

Vi har været i Baboon City, hvor der var mu-
lighed for at prøve en masse ting, bla. sumo 
brydning, rodeo tyr og radiobiler, der blev 
også sunget karaoke.
Vi har været på vores årlige indkøbstur til 
Tyskland, hvor der blev handlet til den store 
guldmedalje.

Vi har været i tivoli her i december, hvor vi 
mødtes med Mette fra Næstved og UFL 
Storkøbenhavn. Det var rigtig hyggeligt, men 
hold da op, hvor var der mange mennesker.
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NyT Fra veSTjyLLaNd

Året 2014 fik hurtigt ”ben” at gå på, før vi fik 
set os om, var det blevet 2015.

De sidste begivenheder i det gamle år var 
at, Odd Fellow Logen i Struer betænkte Ufl 
Vestjylland med 5.000 kr. i forbindelse med 
Logens Jubilæum. Klubbens formand
Jan Ole Christensen og klubbens kasserer 
Chresten Bossen var inviteret til højtidelig-
heden hvor kassereren fik overrakt checken, 
og samtidig fik lejlighed til at fortælle lidt om 
Ufl`s virke.

D.1. december havde vores nye hjælper, 
Tina Vendelboe, medbragt et kæmpe neg 
af pilegrene, og de blev i løbet af aftenen 
forvandlet til julepynt af forskellig art. Der 
var nok nogle der blev overraskede over, hvad 
de kunne få ud af et par pilegrene. Dejligt at 
prøve noget nyt. (tak til Tina )

D.15. december: Traditionen med at holde 
pakkespil og æbleskive-spisning med tilhø-

rende gløgg blev også holdt i hævd. Humøret 
var højt og der blev flittigt ”byttet” pakker 
under pakkespillet.

Bestyrelsen, gav denne aften også klubbens 
hjælpere/vejledere en erkendtlighed, for 
deres indsats gennem året, de fik hver et par 
flasker vin.
Med dette arrangement sluttede vi så året 
2014.

Frem til vinterferien står den på hygge i klub-
ben, og der er også planlagt en bowlingtur-
nering på vores Wii spillekonsol.

Venlig Hilsen
Bent Erik
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NyT Fra veSTSjæLLaNd

Den 21 November havde vi hobbyaften. Jens 
lærte os at lave lysestager af sodavand og 
øldåser, så vi fik lavet nogle lysestager til 
julefrokosten.

Jeanette underviste os i at forme cernitler, og 
der blev lavet flotte hjerter og engle.
Den 5 December hyggede vi os med en dejlig 
julefrokost, vi sluttede aftenen af med pak-
kespil. Inge
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NyT Fra aarHUS

Vi havde en dejlig og sjov julefrokost som afslutning på et godt UFL år.
Som i kan se på billederne hyggede vi os rigtig meget.

 Hilsen Jimmy og Bente 
fra UFL Aarhus
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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

Ved deltagelse på UIF messerne kan I spare både tid 
og penge ved at være repræsenteret med en stand på 
enten en, eller flere af specialuddannelsesmesserne.
I vil her komme i kontakt med flere potentielle elever og netop få jeres uddan-
nelse synliggjort overfor målgruppen.
Alt dette kan vi tilbyde i de rette rammer og omgivelser hvor der er tid og 
lejlighed til fordybelse og seriøs dialog. Du vil udover potentielle elever møde
UU-vejledere, lærere, sagsbehandlere og forældre.
Bemærk at alle messer er 1 dagsmesser. Dog vil messen i Roskilde stadig være
over 2 dage.For information og 

standpriser, kontakt:

UD I FREMTIDEN
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 

2015

MIDTJYLLAND
Aarhus

8. september
SYDJYLLAND

Vejle
9. september

FYN
Odense

10. september SJÆLLAND
& ØERNE
Roskilde 

16. – 17. september
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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

[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 

BØGEVANGSKOLEN
-  EN GOD START  PÅ  VOKSENL IVET

BØGEVANGSKOLEN
-  EN GOD START  PÅ  VOKSENL IVET

BØGEVANGSKOLEN | BØGEVANG 18 | 7100 VEJLE

TLF. 7582 1176 | MAIL@BVSK.DK | WWW.BVSK.DK

Som en af de frie fagskoler tilbyder vi en praktisk vej til 
uddannelse, arbejde og liv.

Du får en spændende hverdag med fokus på:
køkkenfag og botræning | idræt og sundhed | musik og 
teater | kreative fag | praktik | aktiv fritid
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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)

	  

I	  2015	  starter	  StruerSkolen	  op	  med	  to	  nye,	  spændende	  skolekoncepter.	  
Parat	  til	  Erhvervsuddannelse	  og	  På	  vej	  til	  Job,	  Bolig,	  Uddannelse.	  	  
Læs	  mere	  om	  de	  nye	  uddannelser	  på	  vores	  hjemmeside,	  StruerSkolen.dk	  
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På 21’eren kan unge med særlige behov tage en ungdomsuddannelse. Et individuelt 
tilrettelagt undervisningsforløb, der er med til at modne og udvikle den enkelte unge. 
På 21’eren kan man nemlig - komme i lære som voksen.

STU-tilbud for 16-25 årige

Goldschmidtsvej 12
4760 Vordingborg
Tlf. 55 34 07 30   
Enogtyveren@enogtyveren.dk

www.enogtyveren.dk

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 

Du får din 

egen iPad

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 
 

 

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

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 

kontor@klintebjerg-efterskole.dk
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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.: 28 91 98 05 
• Hjørring
• Randers
• Rosenholm
• Grenaa

aNderS HareSKOv aNderSeN
Tlf.: 28 56 84 44
• Herning
• Århus
• Vejle
• Midtjylland
• Sydvest

KIrSTeN BUcH 
Tlf.: 35 42 64 29/29 28 77 19 
• Storkøbenhavn
• Futura
• Odense,
• Vestsjælland
• Lillebælt

aNeTTe øSTergaard 
Tlf.: 97 92 64 30/26 50 62 44 
• Thy/Mors
• Vestjylland
• Tønder
• Sønderborg
• Aalborg
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TUr I LUKSUSSOmmerHUS

UFL- Randers var den heldige vinder af et 
luksussommerhus, venligt stillet til rådighed 
af udlejningsfirmaet LUKSUSHUSE. 
Så vi var 8 unge fra UFL-Randers som havde 
en helt fantastisk weekend i et luksus-
sommerhus i Ebeltoft i weekenden 12-14. 
december. 
Huset havde plads til 16 gæster, så vi havde 
plads nok. Huset havde indendørsswimming-

pool, spabad, sauna og et aktivitets rum 
med pool og airhockey.  Det blev en weekend 
i afslapningens tegn, hvilket var tiltrængt 
efter en del hårde julefrokoster i december 
måned.  
Vi vil sige Luksushuse 1000 tak for mulighe-
den og det er ikke sidste gang vi tager sådan 
en weekend. 
Godt nytår til jer alle, UFL-RANDERS.
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Sasa Milic Thomassen er fri-
villig vejleder i UFL Hjørring. 
I februar drager hun afsted 
til Japan, som repræsentant 
for UFL i en delegation på 
13 medlemmer udsendt af 
Socialstyrelsen.

Japan ønsker at skabe et sammenhængende 
samfund, hvor hvert individ bidrager med og 
bruger sine evner, til fordel for det gode og 
hinanden. Noget vi kan lære af herhjemme.  
Young Core Leaders of Civil Society Group 
Development Program er et udvekslings-
program, som det Japanske Udenrigsmini-
sterium, siden år 2002, har brugt med det 
formål, at udvikle unge ledere under 40 år 
med tilknytning til non - profit organisatio-
ners (NPO’er) arbejde. 

UFL repræSeNTaNT TIL japaN

Den danske delegation skal sammen med 
3 andre lande ud over Japan, samarbejde og 
udveksle viden og erfaring på områderne: 
Ældre, Handicap og Unge. 

UFL er blevet inviteret til at deltage som 
repræsentant for Ungeområdet. Turen består 
af et varieret program med seminarer, insti-
tutions- og familiebesøg, samt speciel rettet 
gruppearbejde. 
- Jeg skal samarbejde med alle lande samt 
skabe kontakt på tværs af grænserne. Jeg 
skal dele viden om UFL og Ligeværds arbejde 
og erfaring på unge området og lære og 
inspireres af andre landes tilgang til NPO 
arbejde. Den viden jeg tager med hjem, skal 
anvendes og evt. implementeres herhjem-
me. Både i vores organisation, såvel som det 
danske samfund, fortæller Sasa.
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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

38   Unge for Ligeværd 

 

 

     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 

kontingent 2015
Her inden bladet bliver trykt – er der givet 
besked til PBS/Nets om at sende kontin-
gentopkrævninger ud til alle medlemmer. I 
slutningen af januar skal du have modtaget 
en opkrævning. Det fremgår af opkrævnin-
gen, hvornår beløbet skal være betalt. (Først 
i februar). Det vil være en stor hjælp, hvis i 
overholder tidsfristen og går på posthuset, 
i banken eller selv betaler via netbank på 
computeren. Hvis i går til jeres bank og får 
dem til at hjælpe med at tilmelde til PBS/
Nets – bliver kontingentet fremover trukket 
automatisk fra jeres konto i banken, og i be-
høver ikke holde styr på opkrævningen. Det vil 
vi klart anbefale at i gør – især hvis i vil slippe 
for unødigt besvær!

Landsdækkende aktiviteter i 2015
Igen i år vil der blive afholdt bestyrelses-
weekend på vingstedscentret. 
Kurset starter fredag d. 10. april kl. 18, med 
indkvartering fra kl. 17 og slutter søndag, d. 
12. april efter morgenmaden. Weekenden 
er for klub-bestyrelsesmedlemmer samt 
bestyrelsesmedlemmer i landsbestyrelsen. 
Om lørdagen vil der være et særskilt program 
for vejledere og frivillig i klubberne. 
Lørdagens program er fra kl. 9 til ca. kl. 17. 
Har man lyst er der mulighed for at deltage i 
festmiddagen om aftenen. 

Ligeværd har i år et telt på Folkemødet på 
Bornholm i perioden fra d. 11. juni til d. 14. 
juni. Folkemødet er et årligt politisk arrange-
ment i Allinge på Bornholm. 
Formålet er at samle alle interessegrupper og 

enkeltpersoner med interesse 
for demokrati på tværs af 
politiske partier og holdninger. 
Det sker igennem uformelle 
samtaler, taler og møder. 
I UFL arbejder vi i øjeblik-
ket med, hvordan UFL bliver 
synlige på Folkemødet, så politikere og andre 
beslutningstagere bliver opmærksomme på 
unge med særlige behovs livsvilkår. 

I efteråret bliver der et Ligeværd telt til dHL 
løbet, hvor vi kan mødes og løbe eller gå for 
Ligeværd. 
Hvis i har lyst til at deltage, mødes vi på 
følgende datoer:
Aarhus, d. 19/8
Aalborg, d. 26/8
København, d. 27/8
I kan tilmelde jer fra d. 1. april 2015, mere 
herom i april bladet.

Sidste weekend i september mødes vi til 
Landsmødet på dalum Landbrugsskole i 
Odense, hvor der udover vores årlige general-
forsamling, også bliver mulighed for under-
holdning, festmiddag og diskotek.

Bestyrelsen i UFL håber, at i har mulighed for 
at deltage i så mange aktiviteter som muligt. 
I bedes også huske på, at i meget gerne må 
dele jeres oplevelser ude lokalt med os andre, 
ved at sende billeder og tekst til UFL bladet 
og hjemmesiden. Det er til stor inspiration for 
de øvrige klubber at læse om, hvad der sker 
rundt omkring i landet.

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, 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
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