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FOrmaNdeN Har OrdeT...

Hej alle i Ufl 
Tusind tak for en rigtig dejlig og god tid jeg har 
været jeres formand det var været en fantastisk 
dejlig rejse og en masse gode oplevelser. Det 
har betydet meget for mig at være en del af UFL 
og én af de bedste oplevelser var da jeg var på 
folkemødet i år.

Mvh. Trine, landsformand

DOWNLOAD  
DIGISAFE  
GRATIS

fra App Store  
og Google Play 

En app med læringsspil om:
 Det digitaliserede offentlige Danmark
 E-handel
 Sociale medier
 En hjælpelinje

SPIL DIG IND 
I DEN DIGITALE VERDEN

Få mere at vide om DigiSafe:
   facebook.com/digisafeapp
  digisafe.dk

LIGEVÆRD  
har udviklet DigiSafe
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Nogle fritagelser udløber 
De fleste fritagelser er tidsubegrænsede, og 
her sker der ikke noget. Midlertidige frita-
gelser tildelt i perioden 1. marts 2014 til 31. 
december 2014, udløber 1. november 2016. 
Borgere med sådanne fritagelser skal reagere 
inden udgangen af oktober 2016. Midlertidige 
fritagelser tildelt efter 1. januar 2015, udløber 
først senere. Borgere med sådanne fritagel-
ser skal ikke gøre noget nu. 

Hvad sker der konkret? 
Borgerne med de midlertidige fritagelser, 
som udløber 1. november 2016, vil modtage 
et orienteringsbrev om udløb af fritagelsen i 
deres fysiske postkasse. Borgerne forventes 
at modtage disse papirbreve ultimo august. 

er du eller en du kender
midlertidigt fritaget 

for digitalpost så læs med her
Det er landets 98 kommuner, som sags-
behandler borgernes anmodninger, og den 
enkelte borger skal derfor møde op på sit 
borgerservicecenter inden 1. november 2016, 
medmindre borgeren beslutter at tage Digital 
Post i brug. 

Hvad skal borgeren gøre?
Borgeren har tre valgmuligheder i forbindelse 
med udløb af den midlertidige fritagelse: 
1. Borgeren kan bestille et NemID nu og der-

efter oprette en digital postkasse 
2. Borgeren kan bestille et NemID og afvente 

automatisk tilmelding 1. november 2016 
3. Borgeren kan henvende sig på Borger-

service og i fællesskab med kommunen 
vurdere:
• Om borgeren skal anmode om forlæn-

gelse af den midlertidige fritagelse.
• Om borgeren skal anmode om en tids-

ubegrænset fritagelse. 
• Om borgeren er klar til Digital Post, evt. 

med støtte fra kommunen.

Hvad skal I gøre? 
I kan hjælpe med at minde de berørte 

borgere om, at de skal tage stilling 
til en af de tre valgmulighe-
der inden 1. november 2016, 
og at de skal møde op på 
det lokale borgerservicecen-
ter, hvis de beslutter sig for 
valgmulighed 3.
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NyT Fra UFL-GreNaa

Så er UFL-Grenaa kommet i gang efter som-
merferien, vi er startet ud lige så stille med 
almindelige klubaftner med hygge, men for 
et festudvalg på 8 har der været travlt med 
at planlægge alt til klubbens 10 års jubilæum. 
Klubben blev 10 år d.5-9 og det blev fejret 
med et åbent hus arrangement lørdag d.3-9 
fra kl.13-16. Klubben var så heldig at alle De 3 
vejledere Lillian, Marianne og Bitte der havde 
været med til at starte klubben kunne være 
tilstede denne dag, der var også 5 af klub-
bens medlemmer der havde 10års jubilæum 
denne dag det var Tine, Jimmi, Henning, 
Pernille og jeg, samtidig kunne jeg fejre at jeg 
næsten havde været formand i hele denne 
periode. 
Vi var også heldig med at der var repræsen-
tanter fra Randers, Rosenholm og Viborg der 
kom og lykønskede os. Alt i alt en rigtig dejlig 

dag hvor os der havde jubilæum fik blomster 
og diplom. 
Nu går vi så bare og venter på den næste sto-
re begivenhed som er et forlænget weekend 
ophold i Lalandia fra torsdag d.29/9- søndag 
d.2/10. vi bliver 40 der skal med på turen og 
alle glæder sig.  Det var alt fra UFL-Grenaa 

Med venlig hilsen 
Tina Spliid Rasmussen
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UFL-HerNING IKaST-BraNde

Torsdag den 1. september, mødtes vi 
allerede kl 17.30 ved Naturskolen i 
løvbakkerne ved Herning. 

Vi blev alle modtaget af Kristen der er 
naturvejleder, han satte os alle i gang med 
at lave vores aftensmad. Vi blev fordelt ved 
3 langborde inde i huset. Det ene bord fik en 
sæk kartofler, der skulle skrælles og skæres 
i tern. Det andet bord fik først en stor pose 
løg der skulle pilles og skæres i tern, og der 
blev fældet en del tårer, bagefter skulle de så 
skære pølser i skiver og så var det slut med 
tårerne. Det tredje bord skrællede en stor 
bunke gulerødder, der også blev skåret i tern. 

Til sidst blev det hele blandet i 4 kæmpe-
store alu-forme og der blev hældt godt med 
ketchup på. 
Udenfor var det store bålsted blevet tændt 
op og gjort klar til at maden kunne komme 
over bålet. Det var en rigtig dejlig aften for 
alle og det var især en god oplevelse fordi der 
var opgaver til alle, inden vi kunne spise vores 
aftensmad.
I den forbindelse er væsentligt at nævne, at 
for at vores UFL klub kan komme ud og få 
oplevelser er, at vi har en økonomi der gør det 
muligt og der skal derfor sendes en stor tak 
til Lions klub i Herning der har doneret 8.000 
kr til klubben. 
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NyT Fra UFL-VeSTjyLLaNd

Ufl Vestjyllands 
ferietur til Valkenburg i Holland
I uge 30 var 44 unge mennesker samt 9 hjæl-
pere på en spændende og oplevelsesrig tur 
til Valkenburg i Holland. Igen i år var rejsen 
planlagt i samarbejde med Riis Rejser. Vi har 
efterhånden været mange steder i Europa.
Vi startede tidlig morgen fra Bækmarksbro 
og efter endt opsamling i Lemvig, Struer, 
Holstebro og Herning, kørte vi til Fredericia, 
hvor vi fik kaffe og rundstykker. Vi havde igen 
i år vores fantastiske chauffør Erik med fra 
de tidligere år. Han gjorde igen i år en rigtig 
god indsats på turen, samt havde en god 
forståelse over for os unge mennesker. Vi 
nåede vores hotel i Valkenburg lidt sent på 
aftenen, hvor aftensmaden og indkvarterin-
gen ventede.

På førstedagen, om søndagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet tog vi med togbus rundt 
i byen. Da vi havde set byen blev vi sat af 
udenfor en mergel-grotte. Grotten er faktisk 
en mine hvor man havde hentet limsten til 
bygninger, helt tilbage fra romertiden og til 
lige efter anden verdenskrig. Da vi alle sam-
men sad i toget blev kørte rundt inden i grot-
ten imens der blev fortalt om de kunstfær-
dige udskæringer. Inden vi kom ud igen fra 
grotten blev alt lys slukket som vi kunne se, 
hvor mørkt det kunne blive inden i grotten. 
Efter en god frokost var der mulighed, for di-
verse indkøb nede i byen. Om aftenen havde 
vi hyggeligt samvær hjemme på hotellet.
På anden dagen, om mandagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi med bus til Vaals, 
hvor vi gjorde ophold ved et tre-landeudsigt-
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punkt. Da vi allesammen var kommet op i 
tårnet kunne vi se over til Belgien, Tyskland og 
naturligvis Holland. Da vi havde nydt udsigten 
tog vi ned igen med elevator eller på gåben. 
Efter en god frokost kørte vi tilbage til Valken-
burg, hvor vi gjorde ophold ved en borgruin 
som dem der, havde lyst til det kunne blive 
sat af, imens vi andre kørte tilbage til hotellet. 
Resten af dagen kunne vi bruge på slappe af 
hjemme på hotellet eller på diverse indkøb 
nede i byen. Om aftenen havde vi hyggeligt 
samvær hjemme på hotellet.
På tredjedagen om tirsdagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi til Bruxelles hvor 
vi skulle mødes med vores guide Anita. Da 
vi havde fået vores guide samlet op fik en 3 
timers spændende rundvisning i Bruxelles, 
hvor vi bl.a. så Atomiun, Rådhuspladsen, 
EU parlamentet, Manneken Pis m.m. Da vi 
nåede til Triumfbuen fik vi frokost sammen 
med vores fantastiske guide Anita som var 
imponeret over den måde vi kørte tingene på. 
Da vi allesammen havde sagt farvel til Anita 
kørte vi tilbage til hotellet. Om aftenen havde 

vi hyggeligt samvær hjemme på hotellet.
På fjerdedagen om onsdagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi med bus ind 
til Maastricht, hvor en af vores nye hjælper 
Niels gav os en lille rundvisning i byen. Da vi 
kom ind til et Market med små boder kunne 
vi handle lidt ind på egne hånd. Efter en god 
frokost var vi på en hyggelig og spændende 
sejltur på floden Mass. Om aftenen havde 
vi festaften hvor Chresten Bossen oppe og 
give en gave samt rosende til 10 og 20 års 
jubilarerne. Bagefter var Jakob Lykkegaard 
oppe og give en gave samt nogle rosende 
ord til Kirsten og Chresten Bossen`s 20 års 
jubilæum. Efterfølgende var der en tale fra 
Jens Thane. Bagefter havde vi musik og dans 
hvor danselysten var stor.   
På femtedagen om torsdagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi med bus ned til 
en togstation hvor vi fik nostalgisk togtur 
til byen Simpelvald. Da vi kom til Simpelvald 
blev vi sat af toget og derefter var der mulig-
hed for at købe nogle ting med hjem. Efter 
en god frokost kørte vi tilbage til hotellet var 
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NyT Fra UFL-VeSTjyLLaNd

der var mulighed for at få pakket til hjemrej-
sen eller tage en tur ned i byen. Om aftenen 
havde vi hyggeligt samvær hjemme på hotel-
let, hvor der også var mulighed for at benytte 
sig af hotellet swimmingpool.
På sjettedagen om fredagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kunne vi atter sætte kur-
sen mod Danmark. Imens vi kørte var Chre-
sten Bossen oppe og sige tak for en rigtig 

god tur. Vi nåde til Røde Kro i Sønderjylland 
kl. 17:45, hvor vi sluttede tur af med en god 
2 retters menu inden det gik til de forskellig 
aflæsning steder.
Jeg oplevede igen i år et rigtig godt sam-
menhold. Folk var rigtig gode til at hjælpe 
hinanden samt at have omsorg for hinanden.

Skrevet af
Jakob Lykkegaard Christensen

Grillaften d. 29.08-2016
Vi havde d. 29.August 2016 Grillaften i UFL 
Vestjylland hvor der blev smidt nogle pølser 
på grillen og der blev serverede dejlig kartof-
felsalat til pølserne, vi var 45 deltager og der 
blev spist godt af maden. Da vi havde spist 
sad nogle og snakkede og andre spillede 
brætspil og som altid sluttes aften af med 
Kaffe og kage. Og som altid er det hyggelig 
stemning i klubben mellem vores medlem-
mer.

Skrevet af Rasmus Riis Jensen
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VejLederpOrTræT

I vores miniportrætserie skal vi 
denne gang til UFL-8800/Viborg 
og Jette Hauge.

Hvad betyder det for dig 
at være vejleder?
I mit arbejde med de unge i UFL, 
ønsker jeg, at få hver enkelt til 
at mærke, at de er et helt unikt 
individ som skal tro på sig selv, 
og som kan mere end de nok selv 
tror. De skal turde leve livet med 
det de hver især kæmper med.  
Når det lykkes giver det mig en 
rigtig god følelse af at være med 
til at gøre en forskel i et menne-
skes liv. Det kan jeg godt lide. 

Hvordan fandt du frem til 
Ufl?
Jeg blev præsenteret for UFL 
gennem mit arbejde på Havredal 
Praktiske Uddannelser.

Hvad laver du til hverdag?
Jeg arbejder på Havredal Prakti-
ske Uddannelser, har gjort det i 9 
år og kunne ikke forstille mig at 
lave andet.

Hvad får du ud af 
at arbejde med unge 
Ufl´er?
Det kan siges ganske kort. Mere 
arbejde, mere frustration, mange 
glade og taknemmelige unge og 
lysten til at kæmpe videre.
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NyT Fra UFL-ÅrHUS 8000c

Jubii!! 
UFL- Klub8000C startede mandag d. 12.09 
efter sommerferien. 
Det har vi glædet os til. Vi får helt sikket en 
sjov og god sæson, fordi vi har fået penge fra 
PUF midlerne, så vi kan tage på ture og lave 
kreative ting.
Inden sommerferien havde vi sommerfest. 
Vi besøgte Den Gamle By. Det var sjovt at 
se, hvordan de levede dengang. De lavede 
fx mad over et komfur med bål, sådan et 
komfur hedder et støbejernskomfur. Sådan 
et komfur havde min far og mor også. 
Det er et dejligt komfur, for det varmer 
dejligt. Vores leder havde gammeldags tøj på, 

hun arbejder der nogen gange, derfor kunne 
hun fortælle en masse om Den Gamle By. 
Direktøren for Den Gamle by gav klubben lov 
til at komme gratis ind, så alle havde råd til at 
komme med
Det er nemt at besøge Den Gamle By, for der 
kører busser lige til døren.
Inde i Den gamle by kan man kører i heste-
vogn. Det var en overraskelse for os, at vi 
skulle ud at køre i hestevogn. Rasmus blev 
helt vild med det og købte selv fire ture mere.
Bagefter var vi i Botanisk have. Vi grillede 
pølser og brød. Vi var heldige med vejret. Det 
var solskin og vi hyggede os.

Skrevet af Tea
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NyT Fra UFL-THy/mOrS

Vi har været på kanotur, en dag hvor vejret 
ikke rigtig var med os, det blæste en del den 
dag. 
Vi skulle sejle i Årup å. Vi sejlede over Ove 
sø, men måtte på et tidspunkt vende om 
da strømmen var for stærk og ikke kunne 
komme over. Men turen dertil var hyggelig og 
der blev snakket i kanoerne. Da vi kom i land 
igen gik vi til kronborgskov hvor de har nogle 
shelters vi kunne sidde i mens vi lavede mad 
over bål. 
Vi har været på vores årlige koloni tur til 
Grønhøj strand. Et rigtigt dejligt sted hvor der 
er masser af aktiviteter bla. blev svømmehal-
len brugt godt, deres spillehal med bordten-

nis og pool, deres udendørs tennisbane samt 
minigolf. Om aftenen lavede vi mad i de 
forskellige huse, og mødtes sammen i et hus 
og spiste sammen. Lidt efter var der blevet 
arrangeret nogle aktiviteter, hvor vi bla. skulle 
arbejde sammen for at finde svarene på 20 
spørgsmål. Der blev snakket godt sammen 
for at finde svarene. Det blev til endnu en 
rigtig hyggelig koloni. 
Vores vejledere Nita og Preben skulle giftes, 
så derfor havde vi lavet et stort flot banner 
med UFL Thy/Mors. Vi mødtes foran det 
gamle rådhus i Thisted hvor de skulle vies, 
da de kom ud gik de ned forbi os og under 
banneret.
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”Se på julemarked i både dresden og prag”
Fra søndag d. 11 december til onsdag d 14. december

Få en fantastisk oplevelse sammen med andre UFL’er

PRIS: VED 35 BETALENDE DELTAGERE kr. 2.350
Tilmelding foretages hurtigst muligt til Gert Skjødt Jensen på e-mail: gsj@c.dk 

Ved tilmelding indbetales et depositum på kr. 500,- som er tabt hvis man melder fra igen.
Restbetalingen skal være os i hænde senest 15. oktober

Indbetaling skal ske til Arbejdernes Landsbank 
kto. Nr. 5382 0000500847 med oplysning om navn og tlf.nr.

Sidste frist for tilmelding er den 15. oktober 2016. 
Hvis turen aflyses pga. for få tilmeldte tilbagebetales det fulde beløb.

Yderligere oplysninger kan fåes ved henvendelse til Gert S. Jensen tlf. 21750265

juletur for UFL rosenholm
og andre interesserede UFL klubber
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KREATIV  
WEEKEND  
på Struerskolen
Fredag den 18. nov - søndag den 20. nov. 2016

Lav dine egne julegaver!

PRIS... Kr. 300,- .... Materialer er GRATIS
TRANSPORT..........Udgiften til transport dækkes af UFL. 
BETALING.............. Overfør venligst til bankkonto: 9090-0000- 92 55 35
DELTAGERE............max 30 personer
TILMELDINGEN til UFL, Vejlbjergvej 8a, 8240 Risskov, Att: Thomas

Sidste frist for tilmelding torsdag den 1. november

Hvis du vil vide mere så kontakt Thomas@ligevaerd.dk  
eller ring til Thomas på telefon: 8620 8573
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NyT Fra raNderS

Sommerrejse til Slovenien juli 2016
Rejsen i år gik til Slovenien. Vi var i alt 38, der 
deltog på denne tur. Vi var deltagere fra både 
Bo-skole-job i Silkeborg og Randers bo- og er-
hvervstræning. Vi har rejst sammen i flere år 
og mange venskaber er knyttet herigennem.
Vi boede i udkanten af Sloveniens hovedstad 
Ljubiana. Der boede vi på et camping-hotel, 
i 3 og 5 personers hytter. Vi havde forinden 
ønsket hvem vi ville bo med.
Rejsen var fyldt med hygge, samvær, lækker 
mad, ture, fest og farver. Vi havde to dags-
ture. Den ene tur var til byen Bled, som er en 

helt fantastisk by, hvor det centrale i byen er 
en stor sø. 
Kl.22. om aftenen var vi 7 personer der deltog 
i et officielt 10 km´s løb rundt om søen. Ellers 
blev dagen brugt på solbadning, afkøling 
i søen, gåture og meget mere. Den anden 
dagstur gik til byen Piran, som ligger ved 
havet. På vejen til Piran var vi i den største 
drypstenshule i Slovenien. En kæmpe ople-
velse at se disse huler.
Alt i alt en super varm, skøn, sjov og oplevel-
sesrig rejse.
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den store lagkagedyst fandt 
sted efter fællesspisning den 
13.09.2016 .
Det stod mellem den tapre Bøstrup og 
makkerparret Casper og Diana . 

Der blev arbejdet med stor 
koncentration i køkkenet, hvor de 
havde 40 min. til at få lavet deres 

bud på den bedste lagkage! 
De super flotte og lækre kager blev be-
dømt af et meget „kage-elskende“ 
publikum, som skulle give point for 
både udseende, smag og kreati-
vitet  
Det var et meget tæt løb med kun 10 
point til forskel! I sidste ende var det Ca-

sper og Diana der måtte løbe af 
med sejren i lagkage-
dysten!! 
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NyT Fra UFL-HjørrING

Kære Alle
Lidt nyt fra os i Hjørring.
Som mange nok ved har tingene stået lidt 
stille for vores klub i Hjørring. Vi har ikke rig-
tig haft et sted at være siden vores klubhus 
skulle sælges.
Men ved hjælp af PMU har vi haft mulighed 
for at låne et af deres huse og det har vi væ-
ret ufattelig taknemmelige for. Der har været 
en del kørsel frem og tilbage men det fik ikke 
vores humør ned, da det vigtigste er at vi fik 
lov at være sammen. 
Endelig fik vi så vores nye klubhus og der gik 
ikke længe før vi også fik vores nye møbler. 
Det gav en fornyet energi og mod på at sætte 

aktiviteter i gang igen. Det ville ikke være 
gået uden PMU og deres søde personale og 
ledelse. 
Det går stille og roligt fremad- vi har fået lagt 
en plan for hvordan vores klub skal være og 
hvilken retning vores klub skal gå i. Klubben 
fik en kærlig hånd så der atter dufter og lyser 
af hygge. Og vi fik indviet lokalerne ved et 
fælles besøg fra Aalborg klubben hvilket var 
en succes. 
Nu ser vi frem til et år som forhåbentlig byder 
på en masse aktiviteter med læring, nye 
ansigter og samvær med hyggelige stunder. 

Kærligst fra alle os i UFL Hjørring 
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Siden sidst er der sket en del ting
Vores sommertur i år gik til Bornholm hvor vi 
havde 7 skønne dage med hhv. sol og regn.

NyT Fra STOrKøBeNHaVN

D. 11. august startede vi klubben op igen med 
snak, kage og udlevering af video-dagbog fra 
Bornholm.
Torsdag d. 18 august havde vi vores tradi-
tionsrige turnering i bordfodbold, pool og 
bordtennis. 
D. 1 september deltog vi i DHL løbet i fælled-
parken før vi dagen efter fredag d.2 septem-
ber tog på Dansebar i Roskilde hvor der blev 
festet igennem.
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NyT Fra UFL-rOSeNHOLm

I starten af juni var 
klubben ned og spille 
petanque i p95 Hornslet 
som Lasse og Lene går i.
Lasses far lærte os nogle 
tricks på øve banen, vi 
skulle spille en lille turne-
ring. Vi sluttede af med 
hjemmebagte boller som 
Lene havde bagt.

15. juni tog en lille flok 
glade mennesker fra klub-
ben til gammel Løgten 
strand og nød det gode 
vejr.
Efter en god bade tur 
tog vi til Kalø slotsruin 
kiosken og nød en is,
inden vi vendte snuden 
hjemad mod Hornslet.

Se flere billeder og video klip på hjemmesiden.
Scan koden eller gå ind på ufl-rosenholm.dk
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Som noget nyt havde vi d. 24. juni flyttet vo-
res sommer grill til oplev parken ved Hjortshøj
hvor vi startede med at spille fodboldgolf, 
bagefter blev der fyret op i grillen, så man 
kunne få grillet sit kød. Henrik havde sørget 
for salat og kartoffelsalat til.
Den efterfølgende onsdag i klubben ønskede 
vi hinanden god sommer ferie og hyggede os 
med is og hjemmelavet GUF som webmaster 
Michael havde lavet

Efter sommerferien startede klubben d. 3. 
august med en almindelig klub, hvor vi hørte 
hvad hinanden havde oplevede i sommerfe-
rien. Ugen efter var vi en gå tur rundt i Horn-
slet med temaet kend din by hvor Vejleder 
Randi fortalte om byens historie, da vi nåede 
tilbage til klubben så vi en smalfilm om Horn-
slet i gamle dage. Ruten og billederne kan i 
se på hjemmesiden.

17. august var vejret  med os da vi hade 
udendørs spil med kongespil og petanque.
Dem der ikke spillede sad på bænken og 
snakkede og nød en kop kaffe.

Når du læser dette, er vores nye aktivitetska-
lender klar som i kan finde på hjemmesiden,
da vi har haft bestyrelsesmøde 13. august
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Ca. 225 medlemmer deltog i vores årlige 
landsmøde på Dalum Landbrugsskole i 
Odense. UFL’er fra Sjælland, Fyn og Jylland 
kom inden frokost og velkomst.
Underholdningen om eftermiddage var work-
shop og samtalesalon med DigiSafe.

Vi blev inddelt i 4 hold. 
• Rødt hold om e-boks
• Grøn hold om e-handel
• Orange hold om NemId
• Blåt hold om sociale medier
Hvert hold byttede én gang – så man 
prøvede to ting. 

 LaNdSmødeT 2016

Bagefter mødes vi over i festsalen hvor 
Martin, Maiken og Thanu fortalte om at søge 
hjælp til spillet og viste også en film, så man 
kunne se, hvad man f.eks. kan spørge om. Vi 
prøvede også at ringe til Mette D. over Skype.

Kl. 14.45 startede generalforsamlingen. 
Formanden Trine bød velkommen, men først 
startede vi som altid med en sang, og i år var 
det Livstræet. Trine peger på Esben Kullberg 
som mødeleder, og han blev valgt.
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Indkaldelsen var sendt ud lovligt i august nr. 
af bladet – den skal ud senest 3 uge før.
Trine læste flot formandsberetningen og for-
talte om nye klubber, Digisafe, Folkemødet 
og DUF kontrol.

Derefter var der nogle udvalg oppe og fortæl-
ler om Bladet, Bestyrelse weekend, Kreativ-
kursus, Uddannelsesmesser og folkemøde.
Næsten alle klubber var oppe og fortælle, 
hvad de har lavet i løbet af året.

Regnskab og budget blev godkendt.
Kontingentet fastholdes på 175 kr. 

Trine Hansen, Kim Dyrvig og Mike Græse 
ønskede ikke genvalg.
Laust Møller fra København stille op som 
bestyrelse medlem, og blev valgt ind.
3 nye stillede op som suppleanter, og blev 
valgt ind. 
Minh Hjortlund fra Hjørring. Julie Godt Ma-
thiesen fra København og Anders Lauridsen 
fra Herning, Ikast- Brande. I december bladet 
vil der blive lavet et portræt af de nye sup-
pleanter og det nye bestyrelsesmedlem. 

I vejleder gruppe har Ulla Jensen ønsket af 
udtræde, i stedet har Georgiana fra Str. 
København ønsket at indtræde.
Der blev ønsket tillykke med valget til alle.
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Efter kort pause hvor bestyrelsen konstitu-
erede sig kom Esben med en nyhed.
Bestyrelsen havde besluttet, at Mette Holm 
bliver UFL’s nye formand og at Jonas Aamand 
bliver næstformand. Begge blev ønsket stort 
tillykke med posterne.
Mette, Tina og Jimmy holdt en flot afsked-
stale for Trine, Kim og Mike, som hver fik 
et fad som tak for mange års godt arbejde i 
bestyrelsen. 

I år blev der uddelt 2 UFL priser. Der blev sagt 
mange flotte ord til de to prisvindere som fik 
diplom og et UFL fad.
Prisvinderne var Britt Dyrvig fra UFL Storkø-
benhavn og Emil Østergaard fra UFL Thy/
Mors.
Vejleder prisen gik til Solveig Nielsen fra 
UFL-Vejle. Her var der også diplom og fad og 
mange flotte ord.

Efter generalforsamlingen blev der tid til at 
klæde om til festtøjet. 
Kl. 18.00 var der buffet og islagkage.
Derefter var der Diskotek No Garlic til kl. 
24.00.
Tak for godt landsmøde og på gensyn 2017.

Hilsen Kim Dyrvig
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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
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Vi er en ny klub i Roskilde. Vi er ca. 15 unge 
medlemmer, der mødes hver onsdag aften. 
Vi har været på ture til havnen, biograf og 
Roskilde museum.

På klubaftnerne hygger vi os med kaffe og 
nogen gange kage og sodavand. Vi spiller spil, 
bordfodbold, ser film og hører musik.

NyT Fra UFL-rOSKILde

Sidste onsdag sad hele banden og snakkede 
om sommerferien - det var rigtig hyggeligt.
Nu har vi lavet program frem til jul. Vi skal 
holde Halloween fest, besøge politistationen 
og Roskilde rockmuseum. Vi skal have jule-
banko og turneringer. Det bliver sjovt.

Hilsen unge 
bestyrelsen Roskilde Ionas
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fodboldgolf 
Vi var igennem 18 baner, og var delt op i 
hold. Det gjaldt om at bruge så få skud 
som muligt. Bagefter grillede vi vores 
aftensmad og hyggede sammen, for sidste 
gang inden sommerferien. 

Kanotur 
Vi var 7 ude og sejle i kano, og de andre 
stod og kiggede oppe på stenbroen. Der 
var flot solskinsvejr og vi så byen på en 
ny måde fra åen. En kano sejlede ned 
ad åen mod fjorden, og de andre sejlede 
mod strømmen til højhusene kaldet „De 
fem søstre“, som har sin egen lille sø med 
ænder. Der var også en der kæntrede og røg 
i vandet, og han blev både våd og kold. Men 
heldigvis skete der ikke noget, for han cyk-
lede hjem og tog tørt tøj på, og kom hurtigt 
tilbage til os andre.  

NyT Fra UFL-VejLe

Veteranbiler  
Vi var ude i Tørskind ved grusgraven, for at 
se gamle biler og traktorer og knallerter og 
motorcykler. Der var en bil der minder om 
Mr. Beens bil. En anden bil havde tre hjul 
og en dør i forenden. Det var en dejlig aften 
med solskin. 

Djurs Sommerland 
Vi kørte med bus fra Vejle kl.09.15 og an-
kom kl.11.00 og prøvede en masse forskel-
lige ting. Vejret var blandet med regn og 
torden og lyn og solskin. Alle hyggede sig 
og havde en god dag. 

Skrevet af 
Charlotte Pedersen og Ole Pedersen
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NyT Fra UFL VeSTSjæLLaNd

Hermed et gruppebillede af alle os unge.

Den 2 september stod 
Louise for manicure, 
så pigerne fik nogle 
flotte negle, imens 
kunne der stilles 
spørgsmål til Conz om 
mobiltelefon og IPads. 
Conz fortalte om DI-
GISAFE, som vi senere 
vil vise på storskærm.
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Den 3 september var vi på udflugt til 
Sprogø. Vi stod på bussen i Korsør kl. 14, 
guiden fortalte os både om Isbådmuseet 
og Storebæltsbroen da vi kørte over den. 
På Sprogø så vi først det tidligere Pigehjem 
ude fra, derefter Fyrtårnet og ruinen. Til 
sidst kørte vi med bussen rundt på øen, 
under broen og forbi togtunnellen, guiden 
var god til at fortælle. Da vi kom til Korsør 
kl. 17 spiste vi på en Restaurant. Det var en 
rigtig god tur.      Inge

UFL Vestsjælland startede den 1 december 
2002, det var Mette Hajslund, Anette Mal-
le og jeg Inge Jørgensen som var de første 
vejledere. Vi låner lokaler på CSU Special-
skolen på Nørrevangskolen i Slagelse.
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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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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

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)

Har du lyst til at: 
• Møde nye mennesker
• Få bedre selvværd 
• Rode med biler
• Arbejde med træ
• Blive dygtig i et køkken
•	 Ride,	fiske,	gå	på	jagt,	dyrke	sport...
•	 Tage	på	studieture
• Få gratis kørekort
-	 Og	lære	en	masse	samtidig...

Styrker til 
   din fremtid!

Vi vender nederlag 
til styrker.

Vi skaber udvikling - både 
fagligt, personligt og socialt.

STU · AFKLARING · PROJEKTSKOLE

Bavsøvej	25	·	9632	Møldrup	·	www.springbrættet-stu.dk
Tlf.:	40	42	26	05	·	e-mail:	info@sb-stu.dk	
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UFL – aalborg
Formand Daniel Jørgensen, 30 42 20 91

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

UFL - 8000c aarhus 
Formand: Frederik Trier 30 27 47 87
Vejleder Neel Holm 24 46 19 11
Koordinator: Neel Holm 24 46 19 11 
mail ufl.klub8000c@gmail.com

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

UFL – Grenaa
Formand: Tina Spliid Rasmussen, 22 98 08 86
Annette Nielsen, 61 78 51 24
www.ufl-8500.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 - 8800/Viborg
Formand: Nancy Danielsen, 40 55 23 29 
Jette Hauge, 61 63 80 49
www.ufl-8800.dk

UFL – Odense
Formand: Klaus Andersen, 40 76 62 43
Christian Pedersen, 60 64 01 02
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: Mike L. Græse, 23 46 96 65
Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkoebenhavn.dk
Klubsted: Brøndby

UFL – Sydvest
Formand: Henriette Thomsen, 25 70 80 69
Lene Sørensen, 27 65 98 63
Klubsted: Esbjerg

UFL – Sønderborg
Formand: Betina Festersen, 42 73 53 06
Vejleder Sonja C. Poulsen, 42 30 50 92
www.ufl-soenderborg.dk

UFL – Thy/mors
Formand: Pernille Bendtsen, 27 59 56 81
Anette Østergaard, 26 50 62 44
www.uflthymors.dk
Klubsted: Thisted

UFL – Tønder
Formand: Maj Frodelund, 21 75 06 14
Jytte Frodelund, 40 40 26 59
www.ufl-toender.dk

UFL – Vejle
Formand: Betina Jensen, 24 66 01 24
Solveig Nielsen, 40 42 46 60
www.uflvejle.dk

UFL – Vestjylland
Formand: Jan Ole Christensen, 61 15 68 54
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
www.ufl-vestjylland.dk
Klubsted: Struer

UFL – Vestsjælland
Formand Sven Røber Christensen, 
55 50 22 99/25 53 37 80
Inge Jørgensen, 58 26 49 77
Klubsted: Slagelse

UFL – Vestfyn
Formand: Poul Poulsen – Karsten Potempa

UFL – Svendborg 
Formand: Signe E. Mortensen 
Vejleder Birthe Ramsgaard 
www.ufl-svendborg.dk

UFL – roskilde
Formand:
Vejleder Gitte Kronbak Nielsen
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Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov

SKIFerIe 2017
Kære Ufl’ere
Der er stadig pladser at få til vores årlige skiferie til Østrig i Zell am See.
Vi rejser for 22 år i træk. Vi er en flok af garvede skitursvenner, der gerne vil møde nye.

Afgang i uge 4 fra den 23. januar til den 29. januar 2017.
Vi har hjælpere og instruktører med, så alle kan føle sig trygge og få hjælp.

Vi kører med luksusbus, og der er opsamling rundt omkring i landet.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt 
Ole Schmidt ole@hgs.dk mobil 20239770 
eller Kirsten Fabian kfa@havredal.dk 
mobil 20490025


