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FORmaNdeN HaR ORdeT...

Kære UFL medlemmer 
Så er det tid til at jeg igen skal skrive 
nogle ord i bladet.
Jeg håber at alt er vel i klubberne, jeg er 
rigtig glad for at der er startet så mange 
nye klubber. 
Der er meget snart bestyrelse-weekend 
hvor vi alle samles og arbejder på at gøre 
os alle bedre til bestyrelsesarbejde.
Til alle der er med i bestyrelse week-
enden vil jeg bede jer tag rigtig godt i 
mod de nye bestyrelse medlemmer der 
kommer. Vi kender alle til at være ny 
og have svært ved det, og her i UFL er 
vi alle en del af én stor familie kan man 

Igen i år er UFL tilstede på Folkemødet på Bornholm 
med DigiSafe, så andre kan få glæde af app’en.

vist godt sige. Så 
jeg glæder mig til 
at vi alle hjælper de 
nye og dem der er 
lige er kommet ind 
bestyrelse. 
Det gælder selvføl-
gelig også de nye 
medlemmer rundt 
omkring i klubben. Samarbejde betyder rigtig 
meget i UFL. 

Med venlig hilsen Mette Holm 
- Formand for UFL  
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Bestyrelsesmedlemmer UFL

Formand
Mette Holm

Tlf. 23 10 70 08
Thy/Mors

Næstformand 
Jonas Aamand 
Tlf. 23 60 55 43

Lillebælt

Kirstine Henningsen 
Tlf. 28 78 12 20
8800/Viborg

Isakur Johannesen 
Tlf. 41 25 42 25

Sydvest

Jimmy Rohr 
Tlf. 26 84 24 42

Århus

Bente Hegewald 
Tlf. 51 21 04 42

Århus

Laust Møller
Storkøbenhavn

Tina S. Rasmussen
Tlf. 22 98 08 86

Grenaa

Mette G. Vesterager
Tlf. 20 92 61 20 
8800/Viborg 

Suppleant
Minh Quan Hjortlund

Tlf. 21 66 95 72
Hjørring

Suppleant
Anders Lauridsen
Tlf. 50 59 58 96

Herning Ikast Brande

Suppleant
Julie Godt Mathiesen

Tlf. 27 20 09 93
Storkøbenhavn

Vejledergruppen: Anette Østergaard – Anders H. Andersen – Mette Hansen – Christian Philips 
– Georgiana Timofte – Sasa Thomassen
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FUTURa SydSjæLLaNd

Hej UFL’er

Så har vi været i biografen. Vi var 
inde og se den nye far til fire film. 
Vi var 26 afsted og det var rigtig 
hyggeligt. Der blev grinet rigtig 
meget rundt omkring i salen.

Hilsen Mette Fangel 
Futura Sydsjælland 
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NyT FRa VeSTjyLLaNd

Vi havde den fornøjelse at have Henrik, som 
er redder ved Holstebro Brandvæsen, på be-
søg en aften. Han havde taget nogle dukker 
og hjertestartere med så vi kunne prøve at 
yde livreddende førstehjælp.
Der blev gået seriøst til sagen og vi prøvede 
at se hvor lang tid det tog at hente hjerte-
starteren der er placeret ved hoveddøren til 
aktivitetscentret hvor vi holder til.
Henrik var rigtig god til at fortælle og vi 
kunne godt have brugt noget mere tid men 
det er sikkert at alle havde glæde af arrange-
mentet.
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Mandag d. 6. februar havde vi besøg af Søren 
Riis. Søren ankom i sit tyroler-outfit, og så 
gik det løs med musik, sang og morsomme 
historier. Jacob fra klubben var med til at 
holde rytmen da han spillede på skeer til 
nogle af numrene. Efter en lille times under-
holdning, fik vi vores aftenkaffe med kage, 
derefter sagde vi farvel og tak. Det er altid 
hyggeligt når Søren kigger forbi.

d. 20. februar spillede vi bankospil i klub-
ben. Der var præmier fra byens butikker som 
havde sponseret fine gevinster til vores årlige 
bankospil, alle som var med til spillet var 
glade. Der var dog nogen som ikke var helt så 
tilfreds med at de ikke vandt.
Efter spillet var der, som altid, kaffe og kage 
og hygge snak. Alt i alt havde vi en rigtig hyg-
gelig banko aften i Klubben.

Et par gange om året finder vores bestyrelse 
på at vejlederne skal testes i deres evner.
Denne gang blev der dystet i ”spisning af 
snørebånd ”, æbleskrælning og noget om 
hvordan man med bind for øjnene oplever at 
røre ved en person der er kommet lidt forkert 
i tøjet m.m.
Det var morsomt og alle deltagerne klarede 
opgaverne til UG.
Nu ser vi med spænding frem til d. 13.marts 
hvor vi afholder Generalforsamling.
Det bliver sikkert en god aften med både 
kampvalg og gode diskussioner.

Med venlig Hilsen
UFL Vestjylland
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8000C UNg I ÅRHUS

Vi hold fastelavn den 27. februar hvor vi slog 
katten af tønden.
Vi fandt en kattedronning og kattekonge og 
den der var bedst udklædt.
Vi fik fastelavns boller og der blev snakket 
mens vi spise vores slikposer.

Skrevet af Ditte
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NyT FRa UFL-gReNÅ

D. 28/2 havde vi fastelavnsfest hvor vi slog 
katten af tønden og der var da nogle som var 
klædt fint ud. Bagefter fik vi fastelavnsboller 
som vi havde bagt sidste klubaften. De var 
rigtig fint pyntet og de var bare gode. 

Hilsen Tina
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NyT FRa TøNdeR

Bowling m. vandrepokal d. 1.2.2017 
Klaus Jensen vandt vandrepokalen. Hygge 
billeder fra bowling aftenen og Sten der skal 
til at trille kuglen.

Fællesspisning d. 8.2.2017
Fællesspisning i klubben hvor vi fik svensk 
pølseret m. coleslaw. Emil gav kagemand da 
han fyldte 30år dagen efter d. 9.2. Det hele 
smagte godt og var en hyggelig aften inden 
vi alle gik på vinterferie.
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Fastelavn hos Bjarne 
og Maj d. 22.02 
Vi startede med fæl-
lesspisning hvor vi fik 
spaghetti med kødsovs og 
gulerods salat. Efter spis-
ning skulle vi ud i stalden 
og slå katten af tønden. 
Alle nåede at slå af flere omgange da det var 
en meget stærk tønde at slå på. Nickolaj blev 
kattekonge og Claus B blev kattedronning. 
Efter at vi havde slået katten af tønden blev 
der serveret fastelavnsboller. Det var en rigtig 
hyggelig aften som sikkert bliver en tradition 
hos Bjarne og Maj fremover.

Med venlig hilsen 
fra Bjarne Rasmussen
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NyT FRa VejLe

Januar-februar 2017 
Vi har sagt farvel og tak til vores mangeårige 
vejleder Solveig, for alt hvad hun har gjort for 
alle os andre gennem årene. På generalfor-
samlingen fik hun overrakt en købmandskurv 
af vores tidligere formand på vegne af alle 
medlemmerne i UFL-Vejle.   
I januar og februar har vi mest bare hygget 
os indendørs i Foreningernes hus, men også 
stået på skøjter i Mariaparken og drukket 
varm kakao bagefter.  
 

Igen i år besøger vi Sølund Festival i Skan-
derborg og Tinnetgård på den jyske højderyg, 
samt kigger på veteranbiler i ådalen, tager 
på skovtur og til landsmøde i Odense, mødes 
med UFL-Lillebælt, spiller rundbold med 
UFL-Herning, har fællesspisning en gang om 
måneden, oplever professionel håndbold i 
Kolding, holder sommerafslutning og julefro-
kost, samt spiser is på havnen.  

Venlig hilsen 
Bo Jensen, UFL-Vejle 
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NyT FRa SøNdeRBORg

Besøg på den lokale brandstation 
Vi har været på besøg hos Sønderborg brænd 
og redning, hvor der var mulighed for at se en 
brandbil inden i og vi fik en rundvisning af en 
lokal brandmand det var spændende.
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For mere information ring til 
Søren Møller på 28 44 21 92
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NyT FRa VeSTSjæLLaNd

Den 10 februar havde vi kreativitets –og spil-
leaften. Nogle spillede kortspillet Kanasta, og 
nogle spillede Uno, Lasse lavede 3D kort, Jens 
lavede holdere til fyrfadslys af øl og soda-
vandsdåser og Morten og Sven hyggede sig 
sammen. 

Til sidst hyggede vi os alle sammen med 
hjemmebagte boller, kaffe og sodavand.
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NyT FRa THy/mORS

Vi har haft en god opstart efter en dejlig jul 
og et godt nytår. 
Vi startede klubben op igen med fælles-
spisning. Bagefter hyggede vi os sammen, 
snakkede, spillede spil og bordtennis. 

Vi har haft en aften i Sydthy kurbad. En 
dejlig aften, med forskellige dampbad, dejligt 
varmt spabad men også hundekoldt vand, 
det var godt man selv kunne bestemme 
hvilket vand man ville i. Nogle af de seje tog 
en hurtig tur i det iskolde vand udenfor.

Vi har været i biografen og se alle for 3. En 
rigtig god og sjov film. 
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I februar holdt vi fastelavn. Alle havde gjort 
sig umage med at finde flotte kostumer. Vi 
startede med at slå katten af tønden. Piger-
ne startede med at slå, da der ikke går længe 
inden drengene får slået den ned. Connie blev 
kattedronning og Steffan blev kattekonge. 
Efter vi havde fået varmen igen, lavede 

vi forskellige konkurrencer, som gæt og 
grimasser, hit med sangen hvor en fra et 
hold nynner en sang og resten af holdet 
skal gætte hvilken sang. Vi havde også 
en flødebolle maskine, hvor du skal 
ramme plet, før at der kastes en fløde-
bolle tilbage, som du skal gribe. 
De to bedste udklædt blev kåret. Fra 
pigerne blev det Rikke, og fra drengene 
blev det JC. En rigtig dejlig fastelavn, og 
vi sluttede selvfølgelig af med faste-

lavnsboller. 
Hilsen UFL Thy/Mors
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NyT FRa SVeNdBORg

I Svendborg er der stadig fuld gang i aktivite-
ter og medlemstallet er nu oppe på 25.  
Vejledere har vi også fået flere af. Jytte og 
hendes datter Sofia. Så nu er vi 6 vejledere 
plus Lones mand Knud, som også kommer og 
er sammen med os. 
Flere af de unge gav udtryk for, at det var 
dejligt med en ung vejleder, så det er jo skønt. 

Vi havde en stille opstart efter Jul og Nytår. 
Så til vores første klubaften havde vi ikke 
noget planlagt. 
De unge kom og vi snakkede, hyggede og 
spilede en masse spil.

Vi har haft besøg af Svendborg Kommunes 
tidligere borgmester Curt Sørensen. 

Han fortalte lidt om hvordan det er at være 
borgmester, hvilke opgaver det indebærer, og 
hvordan den kommunale politiker arbejder. 
De unge var meget interesseret og havde 
mange gode spørgsmål. 
Især da flere af dem er i en gråzone, og ikke 
”passer ind” i de forskellige kasser.
Vi blev enige med Curt Sørensen om, at vi 
lavede et udvalg, bestående af 2 vejledere 
og 2 unge, som vil gå videre med nogle af 
de problematikker som kan forekomme, og 
sammen med Curt Sørensen få dem taget op 
i Kommunens Socialudvalg og forhåbentlig 
videre til byrådet. 
Signe, vores formand, sluttede besøget af, 
med at fortælle lidt om os som klub.
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Fastelavn har også været et arrangement i 
klubben. Flere kom udklædte og andre kunne 
låne i Birthes udklædningskasse. 
Der blev slået katten af tønden, og skulle 
man have en flødebolle, så måtte der arbej-
des for den, da flødebollerne hang på snor. 
Freja blev kattekonge og Henriette blev kat-
tedronning.
Der bliver snakket og hygget gevaldigt, og 
spist dejlig mad til alle klubaftener. Det er 
skønt at se, vi stille og roligt vokser, og at 
flere og flere bliver opmærksomme på at vi 
er der. 
 

Til at gøre opmærksom på os har vi lavet en 
folder og vi er ved at få lavet fine postkort. 
Folderen har vi delt rundt flere steder. Eks. 
Har vi fået den på byens bibliotek, flere skoler 
og på byens ungekontakt, som er det sted 
de unge skal henvende sig når de skal snakke 
med en UU-vejleder, jobcenter mm.
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VejLedeRpORTRæT 
Sonja Knudsen, vejleder og kasserer for UFL Sydvest

Hvad betyder det at være vejleder? 
Som vejleder er jeg og de øvrige vejledere 
i UFL Sydvest med til at afvikle klubaftner 
og organisere aktiviteter på baggrund af de 
unges ønsker. Jeg ser det som en fornem 
opgave som vejleder at sørge for, at klub-
aftner og aktiviteter forløber, så alle har det 
rart og hyggeligt og får en positiv oplevelse. 
Som vejleder er det også vigtigt at kunne 
lytte til de unge og høre om deres oplevelser, 
udfordringer, eventuelle bekymringer og hvad 
de ellers har på hjerte. Og jeg finder, at det 
er vigtigt som vejleder at kunne rådgive og 
vejlede de unge, når de har behov herfor. En 
af mine vigtige roller som vejleder er at være 
kasserer for UFL Sydvest. Dette indebærer, 
at jeg søger midler til afvikling af foreningens 
aktiviteter, så de unge kan tilbydes aktivite-
ter, der er økonomisk overkommelig, da de 
unge typisk ikke har for mange penge. Jeg har 
som kasserer ligeledes en opgave med årligt 
at udarbejde budget og regnskab til forenin-
gens generalforsamling.

Hvordan fandt du frem til UFL?
Jeg blev introduceret til Ligeværd og Unge 
For Ligeværd for nok ca. 15 år siden i forbin-
delse med at min søn gik i en specialklasse i 
folkeskolen. Efterfølgende kom jeg i besty-
relsen for Lokalforening Ligeværd Sydvestjyl-
land og sidenhen blev jeg aktiv vejleder i UFL 
Sydvest.

Hvad laver du til hverdag?
Jeg er ansat med kommunal administra-
tion af miljøforhold på virksomheder. Det 
indebærer, at jeg er i dialog med en række 

virksomheder omkring deres miljøforhold. 
Jeg sikrer blandt andet, at virksomhederne 
ikke har aktiviteter, der støjer mere end de 
må eller har udledning af forurenet luft eller 
spildevand mm.

Hvad får du ud af arbejde med unge 
UFL’er?
Jeg finder det meget livsbekræftende at 
arbejde med de unge i UFL Sydvest. Man 
mærker tydeligt fra de enkelte klubaftner, 
at de unge sætter pris på arrangementerne 
og samværet med os vejledere. De unge 
giver tilbage - og jeg får som vejleder lyst 
til at bruge mere af min fritid på de unge 
mennesker. Men i UFL Sydvest har vi nogle 
dejlige unge mennesker, som er gode til at 
tage hånd om hinanden og hjælpe hinanden. 
Det er en målgruppe, der ved, at de skal / bør 
støtte op om hinanden. Det er fritid, der giver 
mening. Det er dejligt, at være med til at gøre 
en forskel for andre mennesker. Fællesskab 
og samvær med de øvrige vejledere i klubben 
tæller også i arbejdet med de unge og i mit 
engagement i klubben.
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NyT FRa ROSKILde

Vi har en klub i Roskilde. Vi unge bruger klubben 
hver onsdag. Vi har lært hinanden godt at kende 
og har  fået nye venner. Vi laver mange forskel-
lige aktiviteter som besøg på Politistationen og 
holde fastelavnsfest. Vi har fået venskaber og 
hjælper hinanden både når vi er glade og kede af 
noget. I er velkommen til at kigge forbi klubben i 
Roskilde på Kildegården. 
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NyT FRa RINgKøBINg SKjeRN

Hej med jer
D. 18. januar holdt vi intro 
aften, og I kan tro vi var 
spændte. Vi havde købt 10 
store kingsize Pizzaer og var 
bare klar. Vi havde nemlig fået 
en melding at der vil komme 
en god flok unge mennesker. 
Men kl. 18.30 var der ikke 
rigtig kommet nogen, så vi 
begyndte at blive urolige, men 
vi gik da ikke ned på Pizza. 
Men så strømmede det ind 
ad døren med glade folk, som 
heldigvis var sultne, vi endte 
med at blive ca. 50, og havde 
en skøn aften. 
Vi har nu nået at afholde 3 
klub aftener, som vi har brugt 
på at lære hinanden og kende 
og selvfølgelig snakket om, 
hvilke oplevelser vi gerne vil 
have sammen.

Vi har købt en masse spil, fordi vi alle synes det er sjov måde, 
at være sammen Næste gang har vi planlagt bowling, det 
glæder vi os til.

Nu skal vi lige rigtig gang, vi håber at der kommer flere, som 
gerne vil være med i UFL i Ringkøbing, vi har været mellem 
10 – 20, men har helt klart plads til flere.
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MedLeMsstatUs pr. 31/12-2016

aktive 
under 30 år

aktive 
over 30 år I alt støtte-

medlemmer I alt

Ingen 5 0 5 43 48
8800/Viborg 76 23 99 4 103
Futura 19 28 47 12 59
Grenå 22 16 38 3 41
HIB 28 9 37 20 57
Hjørring 20 15 35 3 38
Klub 8000C 14 6 20 0 20
Lillebælt 8 13 21 6 27
Odense 7 16 23 8 31
randers 56 28 84 13 97
rosenholm 41 19 60 0 60
roskilde 13 1 14 0 14
storkøbenhavn 43 57 100 35 135
svendborg 9 3 12 0 12
sydvest 15 15 30 8 38
sønderborg 14 14 28 6 34
thy Mors 24 14 38 9 47
tønder 19 19 38 11 49
Vejle 16 14 30 14 44
Vestfyn 3 3 6 2 8
Vestjylland 24 53 77 7 84
Vestsjælland 5 17 22 10 32
Ålborg 6 30 36 0 36
Århus 4 32 36 7 43
I alt 491 445 936 221 1157

Har i spørgsmål til skemaet er i velkomne til at kontakte UFL på tlf.: Thomas 20 69 08 50 eller 
Lene 20 85 89 10.

medLemSSTaTUS

Hvert år d. 31. december gør vi status på, hvor mange medlemmer vi er i UFL. UFL har d. 
31.12.2016, på landsplan 1157 medlemmer - heraf 221 støttemedlemmer. Nedenunder kan i se, 
hvordan medlemmerne under og over 30 år fordeler sig. I kan også se hvor mange støttemed-
lemmer i har i klubben.
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NyT FRa ROSeNHOLm

 Onsdag d. 18. januar fik 
vi besøg af en af Christians 
gamle kollegaer og hendes 
musiker mand Søren Severin. 
De spillede lidt forskellige 
sange også nogle af hans 
egne sange som vi sang.
Alle havde en hyggelig aften, 
de må gerne komme igen.

 Midt i februar mad aften 
(sammenskudsgilde).
Alle havde taget en lille ret 
med.

 Fredag d. 21. januar. Tur 
til Grossererbadet (Spa-
nien svømmehal) en sanselig 
oplevelse, efter den oplevelse 
spiste vi frokost på Aarhus 
Street Food som ligger i de 
gamle garager ved rutebilsta-
tionen.
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Se flere billeder og video-
klip på hjemmesiden.
Scan koden eller gå ind på 
www.ufl-rosenholm.dk

 På en 
blæsende 
februar (21/2) 
dag holdte vi 
fastelavn hvor vi 
havde inviteret 
UFL Århus. 
Lasse giver den 
et ordentligt 
slag.

 I midten ser vi Peter (UFL Århus) og Julie som de 2 
bedste udklædte.
Vi sluttede aftenen af med fastelavnsboller.
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NyT FRa 
HeRNINg IKaST BRaNde

I Herning Ikast-Brande UFL har vi siden 
jul, haft gang i mange ting. Vi startede 
året med nytårskur, hvor vi fik kran-
sekage. Vi har haft besøg af 2 meget 
flinke damer fra DSB, der tager rundt til 
forskellige foreninger, hvor de fortæller 
om hvordan vi skal bruge det nye rejse-
kort. Der blev stillet mange spørgsmål 
denne aften.
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I februar havde vi en 
super aften med rig-
tig mange unge på 
bowlingbanerne, alle 
gik til den. Måneden 
blev sluttet af med 
den årlige general-
forsamling, herefter 
var der mulighed for 
et slag kort med ven-
nerne eller at male 
på sten, det blev til 
nogle fine sten.
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NyT FRa STORKøBeNHaVN

Hej igen
 
Siden sidst har vi holdt spilaftner og faste-
lavn i Torsdagsklubben. 
Vi har også været på dansebar fredag d.3/3 
hvor vi mødte Klub Roskilde og havde det 
festligt sammen. 
Vi glæder os til næste gang vi ses. 
  
I tirsdagsklubben går det også rigtig godt.  
Vi har nu også Grennessminde gående i klub-
ben, så vi er blevet endnu flere!  
Vi er hver gang nu en 35-40 unge mennesker, 
så det er vi rigtig glade for! 
Tirsdagsklubben holdt også fastelavn som i 
kan se på billederne.

 
Venlig hilsen 

UFL-Storkøbenhavn
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NyT FRa SeKReTaRIaTeT

FOrsIKrInGer I UFL

Vi får en del henvendelser på sekretariatet 
angående forsikringer.

Det er rigtig fint, at i er opmærksomme på 
den del ude i klubberne.
Det er umuligt at skrive om forsikringer på 
en måde, så man får beskrevet det klart, 
hvornår og hvad de dækker. 

Policerne på forsikringerne er lange og kan 
være svære at overskue. 

I de tilfælde, hvor der er behov for at 
melde noget til forsikringen, er der ofte 
forskellige omstændigheder omkring ska-
den på enten personen eller tingene, som 
skal beskrives, og som i sidste ende afgør, 
om der kan blive en erstatning. 

Så hvis i planlægger en aktivitet/tur eller 
andet, vil vi opfordre jer til altid at kon-
takte sekretariatet, hvis i er det mindste i 
tvivl om noget i forhold til forsikring. 

Så kan vi sammen afgøre, om der skal 
tegnes ekstra forsikringer, eller om i er 
dækket under de to forsikringer, der er 
nævnt nedenfor. 

Det vi kan skrive er, at vi har to forsikringer 
i UFL. De er tegnet af UFL som landsorga-
nisation og betales af landsorganisatio-
nens budget.

Det drejer sig om en arbejdsskades forsik-
ring og en ansvarsforsikring, hvor med-
lemmerne og de frivillige er dækket.
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LANDMAND
GRØN PEDEL- 
MEDHJÆLPER

Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.  |   Tlf.:  86 66 22 68

detny@havredal.dk  |   havredal.dk

90 %
går direkte i job
efter uddannelse

på skolen 

Da der kan være tale om selvrisiko (egen-
betaling) så hvis man er kommet til at 
ødelægge en ting, er det ikke altid, at det 
kan betale sig at melde det til forsikringer. 
Det vil typisk også være noget af det, vi 
sammen finder ud af.

Man kan også selv komme til skade på en 
måde, hvor det kan få alvorlige konse-
kvenser for f.eks. at kunne arbejde igen. 
Man kan få det, som man kalder mén 
grads skader. 

Det er ikke noget man selv afgør, men er 
så alvorlig en ulykke, som gør at man efter 
behandling, og måske operation, eller an-
det får at vide fra en læge, at man vil have 
mén af skaden resten af livet.

Igen vil det rigtige være at kontakte 
sekretariatet, så vil vi have mulighed for 
at drøfte det med forsikringsselskabet og 
den konsulent som har UFL som kunde, 
og står til rådighed for at hjælpe os.

Mange hilsner
Lena
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NyT FRa aaLBORg

Klubben i Aalborg har nu eksisteret i godt et 
år, og sidst i januar måned afholdte vi for-
eningens første ordinære generalforsamling.
Klubben har i dag omkring 40 medlemmer, 
og vi er i gennemsnit ca. 20-25 melemmer til 
hver klubaften.
Vi desværre mistet tre vejledere og har i årets 

to første måneder, ikke haft klubaften den 
første tirsdag i måneden. Men da vi nu hel-
digvis har haft en tilgang af vejledere, regner 
vi at kunne skrue op til hver tirsdag igen, fra 
1. april - 2017.
Vi var så heldige at få en del penge i PUF 
midler sidste år, så vi har haft rigtig mange 

Klubbens 
kage-elsker
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fede aktiviteter, blandt andet en tur til jule-
marked i Tyskland, med overnatning.
I resten af året har vi stadig PUF penge på 
kontoen, og den sidste aktivitetskalender 
frem til sommerferien, komme også til at 
bære præg af fede aktiviteter.
Til den kommende UFL weekend, er vi så 

heldige at 6-7 deltager i år har meldt sig og 
vi glæder os rigtig meget til at lære alle jer 
andre i klubberne rundt omkring at kende 
noget bedre.
håber i har det godt ude omkring i klubberne.

Mvh Fra os alle sammen 
i UFL Aalborg 
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NyT FRa SydVeST

UFL sydvest har to ting at berette om 
til UFL-bladet

FasteLaVn
Vi har holdt fastelavn den 22. februar.
Der blev opfordret til at komme udklædt – 
men naturligvis var det frit om man havde 
lyst til det.
Vi havde været så heldige at Bilka Esbjerg 
havde sponsoreret både tønde – slikposer og 
kroner til vores arrangement, det er vi rigtig 
taknemlige for.
Der blev kåret en konge og en dronning, som 
begge fik en præmie. Desuden var der præ-
mie for bedst udklædte. Disse præmier var 
sponseret af Sund Bar, Esbjerg.

rUne KLan: BarnLØs
Fredag den 24. februar var vi 24 der var ude 
og spise sammen på La Scala Ristorante 
Pizzeria, vi fik alle sammen en pizza og en 
sodavand. 
Bagefter gik vi alle til musikhuset hvor vi var 
til Rune Klan Live: Barnløs.
Hold op hvor vi da fik grinet af Rune Klan, og 
hvor blev vi imponeret af Rune Klan’s helt 
fantastiske evner som tryllekunstner.
Det var en super god aften.
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Hellegårdsvej 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6222 2410 • www.skovhaven-fyn.dk

Fonden Skovhaven tilbyder:
• Social- og botræning i midlertidig botilbud og minibofællesskaber, 

jvf. Lov om Social Service § 107 
• Længerevarende botilbud, jvf. Lov om Social Service § 108 
• Pædagogisk afdækningsforløb af ¾–1½ års varighed 
• Individuel støtte og selvforståelseskurser 
• Aflastning 
Desuden tilbydes i Dagværket:
• Aktivitet og samvær, jvf. Lov om Social Service § 104
• Aktivitet og beskyttet beskæftigelse, jvf. Lov om Social Service § 103
• Ressourceafklaring
• Afdække, afprøve og udvikle kompetencer og færdigheder
• Dagbehandlingstilbud, jvf. Lov om Social Service § 102

Frem for alt er vi et sted, der har hjertet med
En medarbejdergruppe med fokus på hele mennesket og det 

helt særlige, som hver enkel har med sig af styrker, relationer, 
interesser og behov for hjælp og støtte. Vi er optaget af 

kontakten med de mennesker, som det hele drejer sig om. 
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UFL - Unge for Ligeværd - afdelinger i hele landet

UFL Thy/Mors

UFL Hjørring

UFL Vestjylland

UFL Aalborg

UFL Randers

UFL Rosenholm

UFL Grenaa

UFL 8800/Viborg

UFL Aarhus
UFL Herning, Ikast-Brande

UFL Ringkøbing/Skjern

UFL Vejle

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

UFL Tønder

UFL Sønderborg

UFL Odense

UFL Vest Fyn

UFL Vestsjælland

UFL Klub Futura

UFL Storkøbenhavn

UFL 8000C Aarhus

UFL Roskilde

UFL Svendborg
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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
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: Loa Rasmussen, 20 20 46 81
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

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-storkobenhavn.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: Sebastian Troels, 29 88 99 34
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
Vejleder: Gitte Kronbak Nielsen

UFL – Ringkøbing/Skjern
Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66
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Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov

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

KaLeNdeR 2017
- KOmmeNde aRRaNgemeNTeR

16.-22. juni Sommerhøjskole

dHL-STaFeTTeN 2017
Århus 15. august 

Husk at give besked til sekretariatet hvis i tilmelder jer.Ålborg 30. august 

København 31. august 


