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FORmaNdeN HaR ORdeT...

Hej alle sammen 
Så der snart tid til at det er sommerferie igen.
Nogle skal sikkert ud at rejse, og andre bliver hjemme i Danmark.
Håber at I i klubberne har fået holdt nogle gode aktiviteter, og at 
I har haft nogle gode sommerafslutninger. 
Husk at meld jer til landsmødet, og i god tid!
Få snakket sammen på kryds og tværs i klubberne om at vi kan 
mødes med hinanden  
Rigtig god sommer alle sammen.

Venlig hilsen Mette 
Formand UFL :) 

Unge For Ligeværd 
stiller spørgsmål til 
kommunal- og regionspolitikere

Kommunal- og 
regionsvalg 2017
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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
Tlf. 53 77 24 12
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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FOLKemøde 2017

Anders Hareskov, 
vejleder fra UFL-Vejle:
”Det var en fantastisk oplevelse at være 
sammen med de unge. At se og opleve deres 
energi var en helt speciel oplevelse. De var 
udadvendte og det var mit bedste folkemøde 
indtil nu”.

DigiSafe: 
”Ved DigiSafe pulten var de unge positive, 
de viste igen en masse energi og var meget 
udadvendte. De var rigtig gode til at forklare 
og vise DigiSafe frem.  Jeg oplevede en rigtig 
god stemning, både ved DigiSafe-pulten, men 
også da vi alle gik rundt og delte DigiSafe-
flyers ud”.
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FOLKemøde 2017

Isakur Johannessen, UFL-Landsbesty-
relsesmedlem fra Esbjerg:
”Det var godt at være på folkemødet, jeg blev 
overrasket på en god måde, det var slet ikke 
som jeg regnede med. Jeg havde en forestilling 
om at det ville være lidt kedeligt og at det kun 
var politikere som snakkede. Men det var det 
slet ikke, der var rigtig mange organisationer 
og andre som jeg snakkede med – det var en 
god oplevelse”. 
”Det var selvfølgelig også hårdt derovre, men 
helt klart også en sjov oplevelse. Jeg er klar til 
at tage af sted næste år også”.  

DigiSafe:
”Det var fedt at få lov til at vise DigiSafe frem. 
Der var rigtig mange forbi for at prøve. Jeg 
tror alle havde en god oplevelse med at prøve 
spillet”. 
”Mit helt klare højdepunkt var da jeg kom 
tilbage til teltet efter at have være ude at dele 
DigiSafe-Flyers ud talte jeg med to japanere 
som var kommet hele vejen fra Japan for at 
være på folkemødet. Jeg snakkede engelsk 
med dem og fik taget en selfie. Jeg synes det 
er helt utroligt at de kom helt fra Japan”.
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FOLKemøde 2017

Isakur fortalte sin egen historie i 
Eventet: ”Inklusion, Ligeværd i 
skolen?”
Eventet handlede om kulturen i folkeskolen, 
og hvad loven som Folketinget vedtog i 2012 
om øget inklusion i den danske folkeskole be-
tyder. Lovændringen betyder, at flere elever 
med særlige behov skal inkluderes i folke-
skolens almindelige klasser, samtidig med at 
deres og de andre elevers faglige resultater 
skal forbedres og en høj trivsel skal sikres.
Isakurs opgave var at fortælle om sine ople-
velser med at gå i folkeskole og efterfølgende 
på efterskole. Isakurs fortælling gav delta-
gerne i Eventet og publikum et billede på, 
hvordan det kan opleves at skulle inkluderes, 
når man har særlige behov. Isakurs fortælling 
berørte mange i teltet og var et vigtigt afsæt 
for den efterfølgende diskussion.

Isakur:
”Det var meget grænseoverskridende at skulle 
stille sig op og fortælle om sig selv og hvordan 
jeg havde det som yngre, men det gik godt. 
Faktisk over al forventning. Jeg var glad for 
debatten bagefter mellem deltagerne og de 
fremmødte i teltet. Jeg fik selv nået at få stil-
let et spørgsmål til deltagerpanelet”.
”Jeg blev efterfølgende inviteret til at komme 
på Syddansk Universitet i Esbjerg, for at for-
tælle min historie til de lærerstuderende. Det 
er noget jeg skal i gang med til efteråret”.
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FOLKemøde 2017

Laust Møller, UFL-Landsbestyrelsesmedlem 
fra København:
”Det var rigtig godt og sjovt at være på Folkemødet. Det 
var rigtig fint at vi kunne give et budskab om os i UFL 
videre til de besøgende. Os UFL’er havde et rigtig godt 
sammenhold og vi hjalp hinanden når der var brug for det. 
At være på Folkemødet og repræsentere UFL var heldigvis 
ikke så hård som jeg havde frygtet. Vi var alle gode til at 
tage små pauser når der var brug for det. Men det var fedt 
at være i Ligeværds telt - det var der det hele skete.”

DigiSafe:
”Det var sjovt at skulle vise DigiSafe-spillet frem, alle var 
positive og glade for spillet. Vi havde aftalt at for at få en 
UFL-solbrille SKULLE man spille spillet igennem mindst 
én gang og det respekterede alle. Det var også fedt gå 
rundt på Folkemødet og dele DigiSafe-Flyers rundt. Der 
var mange andre som også uddelte flyers, så vi byttede 
med vores DigiSafe og på den måde var det rigtig fint.” 
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TILmeLdINg TIL LaNdSmødeT

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

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

Navn:

Pris Beløb

Frokost 
lørdag

Ciabatta bolle 
med pålæg

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

Middag 
lørdag aften

Festmiddag 220 kr.

Morgenmad 
søndag

Morgenmad 45 kr.

Overnatning i 
Enkeltværelse

Sengetøj og håndklæde 
er inkluderet

335 kr.

Overnatning i 
Dobbeltværelse

Sengetøj og håndklæde 
er inkluderet
Dobbeltværelse = enkeltværelse med en opredning

285 kr.

Overnatning i 
3-sengsværelse

Sengetøj og håndklæde er 
inkluderet

200 kr.

Overnatning i 
Sovesal

HUSK selv at medbringe 
sovepose+underlag/luftmadras

75 kr.

Kr. i alt:

Jeg ønsker at bo sammen med: (skriv navn og efternavn)
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LaNdSmødeT 
30. september 2017

Sidste tilmelding er den 31. august 2017

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

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

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Tlf. eller mobil nr.:

Jeg skal indbetale kr. i alt:

Beløbet skal du indsætte på vores konto nr: Reg: 3627  konto nr.: 4806 195 634
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Kære UFL’ere
Så nærmer tiden sig til vores årlige UFL land-
møde. Landsmødet afholdes igen i år på:
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 
5260 Odense S.
UFL afholder sin årlige generalforsamling 
denne dag, og vi har igen noget spændende 
på programmet i løbet af eftermiddagen. 
HUSK! Til generalforsamlingen vil vi gerne, at 
klubberne præsenterer sig selv og fortæller 
lidt om, hvad der sker i klubberne. I år vil der 
igen være power point.
Om aftenen er der festmiddag og musik.

•	 Husk	at	udfylde	både	side	9	og	10
•	 	Vi	kan	ikke	garantere,	at	der	er	ene-
værelser	og	dobbeltværelser	nok	
–	så	skriv	gerne	hvem	du	vil	sove	
sammen	med	–	hvis	du	har	ønsker.	

	 Husk	–	at	der	også	er	mulighed		
	 for	3-sengsværelser.
•	 	Dobbeltværelser	og	3-sengsvæ-
relser	er	én	seng	med	én	eller	to	
madrasser.

Igen i år har landsbestyrelsen besluttet, at 
klubbernes billeder fra årets aktiviteter vises 
med PowerPoint på storskærm.
I bedes sende 2-3 billeder (min. 500KB) fra 
jeres arrangementer og ture fra 2016/2017. 
Særskilt sender I en kort beskrivelse eller 
overskrift til hvert billede.
Skriv også hvilke personer, der fortæller til 
billederne under fremvisningen på generalfor-
samlingen.
Billederne kan I sende som en vedhæftet fil. 
De billeder I sender vedhæftet må IKKE kom-
primeres til under 500KB.

Landsmødet
30. september 2017

Send billeder og tekst samt oplysning om 
”fortællere” til lene@ligevaerd.dk senest 
fredag den 1. september 2017.

I kan allerede nu snakke om, hvilke billeder, 
I vil vise på generalforsamlingen og aftale 
hvem, der vil sige noget om billederne.

Vi glæder os til at modtage og se jeres bil-
leder fra aktiviteterne i år.

Med venlig hilsen
Landsbestyrelsen i UFL

Dalum Landbrugsskole ligger ca. 4 km fra Odense centrum
Vi foreslår, at man går på internettet og bruger www.rejseplanen.dk   
– hvis man har brug for offentlig transport.
Er man i egen bil – kan man med fordel udskrive en rutebeskrivelse på www.krak.dk
Den nøjagtige adresse er følgende: Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

TILMELDIng senest 31. august 2017PRaKTISKe OPLySNINgeR
vedrørende landsmødet 2017
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LaNdSmødeT 
30. september 2017

PrOgrAM
Kl. 11.00 – 13.00

Ankomst, indkvartering og frokost

Kl. 13.00 – 13.15

Velkomst 

Kl. 13.15 – ca. 14.30

Underholdning

Kort pause kl. 14.30-14.45

Kl. 14.45 – 17.15

Generalforsamling

Undervejs ca. ½ times kaffepause.

Sidst på generalforsamlingen uddeles UFL-priserne.

Kl. 18.00 – 20.30

Festmiddag

Kl. 20.30 – 24.00

Diskotek No Garlic

Kl. 24.00 – ?

Mulighed for hygge

 UFL-PLAYLISTEHUSK! Alle klubber skal sende 3 musiknumre som de ønsker No Garlic skal spille.Sendes til: thomas@ligevaerd.dk senest d. 1.9.Oplys kunstner og sangtitel

Der vil være  salg af vand, øl og vin.Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer.Skoler/uddannelsessteder kan købe øl/vand klippekort i baren.
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INDKALDELSE TIL 
geNeRaLFORSamLINg I UFL

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

Lørdag den 30. september 2017 kl. 14.45

dagsordenen ser sådan ud:
Pkt. 1 Valg af ansvarlig mødeleder og referent
Pkt. 2 Valg af referent
Pkt. 3 Bestyrelsens årsberetning fremlægges til debat og godkendelse
Pkt. 4 Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 
Pkt. 5 Evt. indkomne forslag
Pkt. 6 Fastlæggelse af budget og kontingent
Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 Følgende er på valg:
 Mette Holm - Thy/Mors
 Jimmy Rohr - Aarhus
 Bente Hegewald - Aarhus
 Tina S. Rasmussen - Grenaa
  Mette G. Vesterager - 8800/Viborg
 Suppleanter på valg:
 Minh Q. Hjortlund - Hjørring
 Anders Lauritsen - Herning Ikast Brande
 Julie G. Mathiesen - Storkøbenhavn
Pkt. 8 Valg af revisor
Pkt. 9 Eventuelt

Bestyrelsen besvarer gerne korte og lette spørgsmål på generalforsamlingen. Spørgsmål som 
kræver forberedelse bedes venligst indsendt til Anette Østergaard på anette3014@gmail.com 
senest d. 15. september. UFL’s bestyrelse forsøger at få bestyrelsesmedlemmer fra så mange 
lokalforeninger som muligt – så vi er repræsenteret fra hele landet.

Såfremt der er kandidater som ønsker at opstille til landsbestyrelsen, bedes I venligt kontakte 
formand Mette Holm på tlf.: 23 10 70 08 eller mail mette_328@hotmail.com, senest 7 dage og 
helst 14 dage før generalforsamlingen. 
Det er ikke muligt at stile op på selve generalforsamlingen.
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NyT FRa gReNå

Siden sidst har der været nogle 
fantastiske sommeraftner når vi 
har haft klub, det har vi benyttet 
os af hvor vi har været ude og gå.
D.23/5 gik vi en tur til møllen på 
Baunehøj som ikke ligger så lang 
væk fra klubben. På vej hjem så vi 
den gamle kirkeruin, der ligger tæt 
på det gamle sygehus i Grenaa.
D.30/5 havde vi lavet en aftale 
med Grenaa politihundeforening 
om at de ville stille op på en aften 
hvor de ellers ikke var på banen og 
give os en opvisning med deres 
hunde. Det var vildt spændende 
hvad de kunne af tricks. 
Bagefter fik vi lov til at snakke 

med hundene, de var utrolig kær-
lige og ville gerne snakkes med. 
Vi sluttede af med kage, kaffe og 
sodavand, selvfølgelig havde vi da 
også taget en lille ting med som 
tak - kaffe og chokolade til en af 
deres aftener.
D.6/6 mødtes vi ved idrætscen-
teret hvor vi gik til Skovsøen. Da 
vi kom derud var en af vejlederne 
kommet på cykel med kaffe, kage 
og saft som vi nød mens nogle 
fangede haletudser. Vi måtte 
skynde os hjem inden det begynd-
te at regne. 
Så nu ser vi bare frem til at der er 
sommerferie i halvanden måned.

Tina 
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NyT FRa 8000C UNg I åRHUS

3.-4. juni var vi på 
weekendtur i UFL 8000C
Vi tog bussen ud til Skæring hvor vi skulle 
være, så fik vi vores værelser og spiste 
frokost. 
Efter det gik vi en tur nede langs vandet, og 
så en sten med navne på folk der var blevet 
henrettet i anden verdenskrig.
Da vi kom tilbage igen, gjorde vi sengen klar 
og slappede af. Nogle snakkede, andre hand-
lede ind hos en grønthandler, de friske var en 
tur i vandet. 
Om aftenen fik vi aftensmad og pandekager, 
som alle hjalp til med at lave. 
Vi legede en leg hvor vi skrev et ord på et 
stykke papir, lagde det i en skål. Så tog man 

på skift et ord fra skålen, og uden at sige no-
get skulle man få de andre til at gætte ordet.
Om morgen var der nogen få der var i vandet 
igen, bagefter var der morgenmad.
Så gik vi ned til stenen igen hvor der i nærhe-
den var et loppemarked som vi besøgte, men 
der var ikke mange som købte noget.
Så gik vi tilbage og pakkede vores ting og 
spiste frokost, så skulle vi hjem med bussen 
igen.
Alle havde en god tur. 

Skrevet af Ditte
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NyT FRa HjøRRINg

Vi har været på fisketur, hvor vi var afsted med medbragt 
mad og højt humør. Mihn og Kim fangede hver deres flotte 
regnbueørred.

Vi har haft en god bålaften i skoven, med hygge, varm 
kakao og skumfiduser.

En klubaften i vores nye lokaler. 
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NyT FRa ROSeNHOLm

Midt i maj var klubben inviteret hjem til Julies 
fødselsdag, hvor vi fik hotdog, slik og chips.

 På årets hidtil varmeste dag med 26° var vi 
på Gammel Estrup landbrugsmesse d. 27. maj.
På billedet ser i Anne-Mette og Amalie smager 
på gedefrikadeller og andet gedekød.

 Vi var så heldig at se grisevæddeløb, der blev kun til 
et løb da det var for varmt med flere løb, efter Frokost 
så vi opvisning med politiet og deres hunde.
Inden vi kørte hjem sluttede en rigtig god dag af med 
Lenes hjemmebag.

 7. juni.  Havde vi spilleaften hvor vi fik besøg af de 
2 Aarhus klubber, Lene havde taget lagkage med da 
hun lige havde fyldt 50 år.

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

 9. juni tog 10 fra klubben til Moesgård museum for at se Røde Orm, men vi måtte gå skuffet hjem da forestilling 
blev aflyst lige før den skulle starte på grund af de store mængder regn. Så vi har så fået byttet billetterne til 30. juni 
så der håber vi på godt vejr.
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NyT FRa ROSKILde

Vi hygger med pool og billard.Der kigges på og der hyggesnakkes :)

Hilsen Kasper – UFL RoskildeDer snakkes og hygges over en god kop kaffe.
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VejLedeRPORTRæT 
Inge fra UFL Vestsjælland

HVAD BETYDEr DET FOr DIg AT 
VÆrE VEJLEDEr?
Det betyder meget for mig at gøre noget for 
andre. De unge giver meget igen, når man 
kan se at de er glade for de aktiviteter vi laver 
og samarbejdet med de andre vejledere giver 
også meget igen. 

HVOrDAn FAnDT DU FrEM TIL UFL?
Da min søn Klaus gik i specialskole i Høng fik 
jeg et blad fra Ligeværd, og jeg syntes der 
manglede et fritidstilbud til de unge med 
særlige behov her i Vestsjælland. Anette 
(Sofies mor) og jeg tog til et møde i Ligeværd 
foreningen på Høng Erhvervsskole. 
Ligeværd og UFL arbejdede sammen et 
stykke tid, indtil de blev delt på en general-
forsamling hvor bla. Anette og jeg var med til 
at starte UFL Vestsjælland op. Det var i 2003.

HVAD LAVEr DU TIL HVErDAg? 
Jeg er folkepensionist, og bor i hus med have 
sammen med min mand, Ole. UFL arbejdet 
tager en del tid. 

HVAD FÅr DU UD AF AT ArBEJDE MED 
UFL’Er?
Jeg tror at de unge holder mig ung. Det er 
dejligt at de er så taknemmelige, og at de 
accepterer hinandens forskelligheder. Jeg får 
også nogle gode oplevelser sammen med de 
unge.

Vi hygger med pool og billard.
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NyT FRa HeRNINg-
IKaST-BRaNde

Sommeren er kommet til UFL i Herning-Ikast 
Brande. Vi har haft nogle super hyggelige ude 
arrangementer, og har ved alle arrangemen-
ter været heldig med tørvejr, haft solskin og 
det vigtigste af alt….en masse godt humør.  
Første udearrangement var ”fodboldgolf”. 
Ikke nemt, men sjovt.  Der blev kæmpet 
bravt ved alle huller. 

Vi har igen været på besøg hos vores venner 
i Vejle, endnu engang en dejlig aften, hvor 
vi spillede rundbold, kongespil, petanque 
m.m. Der blev kæmpet bravt, men med store 
smil og godt humør. Tak til Vejle for en dejlig 
aften.
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Endnu et udearrangement blev holdt. En 
sommerudflugt til ”Adventure Park Ringkø-
bing”. Her var noget for enhver. Igen fodbold-
golf, håndboldgolf, minigolf, bowls (en sjov 
blanding af petanque og curling), fodbold 
Pool m.m. En super hyggelig dag med en 
masse sjove aktiviteter. 
 

Sommerafslutning forgik i Haunstrup dyre-
park efter lukketid, hvor vi blev vist rundt i 
parken og fik fortalt om dyrene af dyrepas-
serne i dyreparken. Sommerafslutningen 
fejrede vi med grillpølser, salat og flute. En 
dejlig afslutning, hvor vi kan se tilbage på 
en masse oplevelser, en masse sjov, og en 
masse hygge. 
Vi glæder os allerede til nye oplevelser efter 
sommerferien. 
Rigtig god sommer til alle.
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NyT FRa VejLe

3. maj - rundbold-træning
Vi var ovre ved en sportsplads, for at spille 
rundbold og vikingespil. Det var træning til 
når UFL Herning skulle besøge os. Det blev 
en stor succes, og vi grinede og havde det 
sjovt. Alle morede sig. 
 
6. maj (lørdag) - Udflugt til Egeskov
Vi kørte fra „Domus“ i Vejle kl.9 om morge-
nen til Egeskov Slot på Fyn. På vejen derover 
holdt vi en pause, og spiste rundstykker. 
På slottet var der en riddersal, og over den 
var der et meget stort og flot dukkehus, 
som hedder Titanias Palads. Der var også 
en modelbane og legesager fra gamle dage. 
Dukker, biler og kaffestel. Der lå en særlig 
dukke, som efter sigende vil få slottet til at 
styrte sammen, hvis man fjerner dukken. 
Det er selvfølgelig bare en historie fra gamle 
dage. Vi så også veteranbiler, veteranmo-
torcykler og veterancykler inde på museet. 
Desuden var der Falck-biler fra gamle dage, 
blandt andet en ambulance med plads til fire 
patienter. Noget der gjorde et særligt indtryk 
på os, var at se Ellehammers motorcykel og 
flyvemaskine. Ude i parken var der en laby-
rint, hvor man kunne gå rundt, eller fare vild 
for en stund. Vi var heldige med godt vejr, og 
alle hyggede sig. 

17. maj - rundbold med UFL Herning 
Ikast Brande
Vi fik besøg af UFL Herning Ikast Brande. 
Nogle spillede rundbold og andre spillede 
vikingespil. Der var frugt og saltstænger og 
sodavand. Efter pausen spillede vi videre. 
Solen skinnede og vi grinede sammen med 

vores nye venner. Til sidst blev taget et grup-
pebillede af os alle sammen. 

31. maj - Skovtur 
Gåtur i Nørreskoven, hvor der er en dyrehave 
med rådyr og dådyr. Det var en smule køligt, 
så nogle af os valgte at besøge en café, for 
at drikke varm kakao.  

Billedet med Melika handler om, at hun  for-
talte alle medlemmerne om sin mystiske 
sygdom, og om hvordan vi bør reagere, hvis 
vi oplever at hun får et epilepsi-lignende 
anfald. Det var interessant at høre om, så 
mange tak til hende og kæresten for at 
fortælle så åbent om det, til stor inspiration 
for os alle. 

Venlig hilsen, Bo Jensen, UFL Vejle 
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NyT FRa VeSTjyLLaNd

Mandag d. 15 maj havde vi besøg af en kon-
sulent fra Ligeværd (Mette) som skulle for-
tælle os om noget der hedder DigiSafe som 
er et spil hvor man kan lære at bruge NemID 
og e-Boks. Man kan også lære, ved spillet, 
hvad man skal være opmærksom på ved køb 
på nettet, hvordan man kan være sikker på 
det er en sikker side at handle på.
Alle fik hente appen til deres iPhone eller 
IPad og prøvet spillet og fik stillet spørgsmål 
til Mette om DigiSafe, hvis man kommer i et 
problem eller har spørgsmål som omhandler 
om DigiSafe så kan DigiSafe findes på skype.
Efter Mette som var færdig med at fortælle 
var der kaffe og kagen kom Birgitte og Jan 
med.

Skrevet af Anders Riis Jensen

Mandag d. 22 maj
Der var mødt omkring 40 unge mennesker op 
for at høre om alkohol og misbrug.
Vi havde fået SSP medarbejderen Kitt Ander-
sen til at komme og fortælle om hvor gal det 
kan gå hvis man kommer ud i noget misbrug, 
enten det er det ene eller andet. Der var rigtig 
god spørgelyst, og Kit var rigtig god til at 
fortælle om sit arbejde. Nogle kunne fortælle 
om episoder fra noget de havde oplevet. Alle 
havde en god oplevelse, og fik at vide de bare 

kunne ringe hvis de fik problemer, enten med 
det ene eller andet.Vi kunne have talt meget 
længere , hvis vi havde haft mere tid , men vi 
skulle også nå at have kaffe og kage før de 
skulle med toget hjem.

Tove
 

Cafe Kastanje gaarden
Mandag d. 29. Maj var vi på besøg hos Cafe 
Kastanje gården, der var nogle der var gået 
der ned og spise hvor resten stødte til senere. 
Der blev nydt noget at drikke nogle købte 
sodavand og andre en kold øl Ja det var lige 
op til hvad de unge mennesker havde lyst til
vi var omkring 30 der deltog til Cafe besøget. 
Da vi havde nydt det vi havde købt var det tid 
for kaffe og kage i klubbens lokaler som stod 
klar da vi vendte tilbage.

Skrevet af Rasmus Riis Jensen
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NyT FRa STORKøBeNHaVN

Hej igen
Siden sidst er der sket en del ting.
Vi har været på vores årlige Bakketur hvor vi 
havde det super hyggeligt, med mad, spas 
og løjer.
 

Den 1 juni fik vi besøg af Brøndbys borgme-
ster Kent Magelund som bl.a. fortalte om 
hvad kommunen bestemmer og laver.

Den 2 juni var vi et par stykker der mødtes på 
Bronx Burger og tog på Dansebar bagefter. 
Da der havde været Sjællandsfestival i den 
uge og at det lå lige oveni Pinsen var der ikke 
særlig mange på Dansebar. 
Men det var nu alligevel en hyggelig aften.
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Den 10 juni var vi en lille flok på 10 personer 
der tog ud til Klatreskoven i Glostrup som 
vi havde fået tilskud til at besøge af en af 
vores sponsorer ”Søsterloge nr.88 Lathyrus” 
vi siger tak for sponsoratet til den sjove tur i 
trætoppene.

Vores sidste klubaften inden sommerferien 
fejrede vi med en omgang hotdogs og hygge 
i klubben.

Nu ser vi frem til vores årlige sommertur hvor 
vi i år er omkring 26 unge der tager til Bulga-
rien for at opleve det fantastiske Nessebar og 
nabobyen Sunny Beach.

Vi ses efter sommerferien
Mange varme hilsner 
UFL Storkøbenhavn



Unge for Ligeværd26

NyT FRa SVeNdBORg

Vi har haft en fantastisk gåtur ved Vejstrup 
Ådal. 
Der er så smukt her på Sydfyn. 
Det var en dejlig tur, men hård bakke op til 
gården, hvor vi skulle spise grillmad. 
Gårdfatter og Birthes mand stod klar med 
grillede pølser, kartoffelsalat, flutes og salat. 
Vi havde 4 kvinder med fra Ollerup, som for-
talte om meget af det spiselige i naturen. 
De havde lavet en the af blandt andet, bræn-
denælder, hyldeblomst, mælkebøtter. Alle der 
havde lyst kunne smage. 
De fleste smagte på den, men det var ikke 
alle som kunne lide den.
Efter vores besøg af tidligere borgmester 
Curt Sørensen, var der interesse og ønsker 
om boliger i Svendborg Kommune. 
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Nu har vi så haft besøg af Hasse Jakobsen 
som er centerleder i handicapområdet i 
Svendborg kommune. 
Hasse Jacobsen fortalte hvad der er af 
muligheder i Svendborg kommune, hvad de 
arbejder på for tiden, og lyttede til hvad vi har 
af ønsker. 
Hasse Jakobsen vil gerne mødes med os igen, 
og høre om tilbud/muligheder der er i f.eks. 
Idræt.  
Det ser vi frem til og håber på et godt møde 
om ønsker og muligheder.
Vi har også haft førstehjælp. 
Det var Gittes mand Jens som underviste os, 
og vi får alle et diplom. 
Mange havde førstehjælp i forvejen, og kun-
ne fortælle hvad man skulle, men mange ting 
var også glemt, så godt at få genopfrisket. 
Jens havde også en hjertestarter med, som 
blev gennemgået. 
Det var godt at lære, men vi håber at vi aldrig 
får brug for det. 
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NyT FRa RaNdeRS

Sådan!!   Vi i UFL Randers giver den hele 
armen – og benene, når det gælder:
En sund sjæl i et sundt legeme.
Madlavningsholdet laver SUND MAD – til 
SUNDE PRISER!
Cross FIT holdet gav den fuld gas hele maj 
måned, hvor UFL betalte kontingentet. Der 
bliver bygget muskler op - og der blev grinet 
og svedt for alle pengene.
Martin og Johannes fortsætter for egen reg-
ning. Måske følger flere efter, når sommeren 
er forbi.
Fladbroløbet trak også folk til fra UFL

Nedenstående artikel er skrevet af Jess T. 
Juulsgaard.
Søndag d.7. maj 2017, var vi i alt 27 personer 
fra Randers bo og erhvervstræning/UFL Ran-
ders samlet for at deltage Fladbroløbet.  Man 
kunne stille op i 3 km gå tur, eller 5,6 og 10,4 
km løb.  Der var 3 personer som løb 10,4 km 
og 8 personer som løb 5,6 km. Resten gik de 
3 km.
Vejret var skønt, og efter at have gennemført 
løbet spiste vi frokost i græsset omkring 
målområdet.  
Skulle andre klubber have lyst til at være 
med i Fladbroløbet 2018 sammen med os fra 
Randers, er de meget velkomne. 

Lørdag d. 9. juni havde Tanja Sjøgreen arran-
geret tur til Djurs Sommerland.
Nogen kørte i egen bil, andre tog bussen.
Her blev der også svedt – og gyst!!  Desværre 
var Dragekongen ude af drift, men der var liv 
i bananbådene, hvor vi blev udsat for gys og 
gru!!

Venlig hilsen
Tanja Sjøgreen
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NyT FRa åLBORg

Hej alle sammen, håber i har haft en Fanta-
stik Sommer, og har nydt den i fulde drag, 
dejligt solen kiggede så meget frem som den 
gjorde. 

Biografrundvisning:
Her er vi på rundvisning i Aalborg biograf, 
rigtigt spændende at få lov og komme ind 
bagved og se hvordan film egentlig laves og 
fungerer i en biograf. En rigtigt god aften 
med masser af gode spørgsmål til rundvi-
seren, samt altid fantastisk sammenhold i 
vores dejlige UFL klub.

racerløb:
En klub aften var vi ude og Køre Kæmpe 
Eldrevne Racerbiler i stort format, det var 
hylende morsomt, alle hyggede sig og havde 
en dejlig dag og som billedet antyder kom 
vinderne på podiet til sidst. Tillykke med 
Sejren.

Os her fra Aalborg glæder os til at se jer alle 
sammen til Landsmødet og fortælle lidt mere 
om hvad vi går og laver i Klubben. 

Varmeste Sommer hilsner 
fra Os Alle sammen
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NyT FRa SydVeST

Vestkystløb:
UFL Sydvest deltog ved Vestkystløb i Esbjerg. 
Vi havde fået fine røde trøjer fra Ligeværd, så 
vi var ens og synlige. Vores telt havde vi pyn-
tet med banner, som vi har malet i klubben. 
Vi løb eller gik ruten på 4.8 km. Derefter fik vi 
grillpølser, brød og vand og hyggede os.
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ribe Domkirke:
UFL Sydvest tog en aften til Ribe, hvor vi fik 
en rundvisning ved Ribe Domkirke. Guiden 
kunne fortælle mange spændende historier 
om byen og Danmarks ældste domkirke. Det 
var en meget kold aften, men vi skulle have 
den lovede is, som vi fik i byens bedste ishus.

Bunker besøg i Tarp:
UFL Sydvest har besøgt bunker-museum 
ved Esbjerg. Under 2. verdenskrig etablerede 
tyskerne mange bunkere omkring Esbjerg ca. 
8000 stk. UFL Sydvest besøgte en af disse 
bunkere, der er lavet om til museum. Bun-
kerne har ydermure med en vægtykkelse på 3 
meter, så der skal noget til for at komme ind 
i bunkeren. Inde i bunkeren kunne vi se hvad 
de tyske soldater har haft af plads. Bunkeren 
var beregnet til 20 mand.

Sommerafslutning:
UFL Sydvest holder sommerafslutning med 
grill og fodboldgolf.

Sonja Knudsen, UFL Sydvest
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NyT FRa VeSTSjæLLaNd

D. 5. maj: Bestyrelsesmøde og leg ude
Vi startede med at holde bestyrelsesmøde, 
hvor vi planlagde hvilke aktiviteter, der skulle 
på kalenderen til efteråret. Efter mødet, gik 
vi ud i det dejlige vejr og legede Banke Bøf 
og Blinkeleg. Vi sluttede af indendørs, hvor 
vi legede en sjov leg hvor man sidder i en 
rundkreds og skal efterabe hinanden. 

D. 19. maj: Hestevognstur og picnic
Vi mødtes hos Lasse og Louises forældre, 
hvor de havde gjort to rigtig fine hestevogne 
klar til os. Vi kørte en lang tur gennem skov 
og mark, for at komme til en hyggelig eng 
nede ved Susåen. Her spiste vi vores med-
bragte sandwich og hjemmebagte kage, 
mens vi nød udsigten og de smukke omgivel-
ser. De modige prøvede en rebgynge ud over 
en skråning. Da vi kom tilbage til Lasse og 
Louises forældre, blev vi vist rundt i stalden 
og fik lov til at hilse på de forskellige heste og 
det lille søde føl. 

D. 20. maj: Udflugt til Faxe kalkbrud
Vi mødtes ved middagstid, hvor vi startede 
med at spise vores medbragte frokost. Der-
efter blev vi vist rundt inde på Geomuseum 
Faxe, hvor vi lærte om jordens udvikling og 
dyreliv, samt de millioner år gamle fossiler 
vi kunne være heldige at finde ude i Faxe 
kalkbrud. I kalkbruddet havde vi hver fået en 
lille hammer og mejsel, som vi skulle bruge til 
at hugge i de store sten, hvor vi kunne være 
heldig at finde et fossil. Flere af os var også 
heldige at finde enten forstenede koraller 
eller muslinger, som vi fik lov til at beholde. Vi 
sluttede dagen af med hjemmebagt kage, te 
og kaffe.

D. 2. juni: Udendørs leg, træning og spil
Vi startede med at varme op, hvor vi legede 
Ståtrold. Det var sjovt fordi man skulle ned 
og kravle under benene på hinanden. Herefter 
delte vi os op i to hold, hvor det ene spillede 
kongespil og vi andre lavede stafet. Her skulle 
vi løbe ud, lave nogle forskellige øvelser, løbe 
tilbage igen og give high five til den næste i 
rækken. Det var hårdt, men rigtig sjovt. Der 
var lavet en svævebane på pladsen hvor vi 
legede, den var også rigtig sjov. Vi sluttede 
igen aftenen af med lidt hjemmebagt kage, 
kaffe og sodavand.

Skrevet af Kons og Louise



33Unge for Ligeværd

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 

NyT FRa SøNdeRBORg

Hej alle
I UFL Sønderborg havde vi fredag den 7 
april en „grim fest“. Det vil sige man skulle 
komme så grim som overhovedet muligt. Der 
var grim mad og grim musik. Og hygge.
Ellers har vi holdt skattejagt. Skatten var to 
æsker skildpadder fra TOMS.

Mvh UFL Sønderborg og Anders 
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Der skal være kommunalvalg d. 21. november, 
derfor planlægger flere UFL klubber klub-
aftner med kommunalvalg som tema samt 
vælgermøder. 
På den måde skaber klubberne rammen for, 
at medlemmerne kan fortælle om, hvordan 
det er at være unge med særlige behov og 
hvordan kommunalpolitiske beslutninger har 
indflydelse på deres livssituation. 
Gennem klubaktiviteterne får UFL’erne tale-
tid i den kommunale valgkamp. 
Det er sjældent, at de unge får muligheden 
for at tale med kommunalpolitikerne direkte. 
Samtidig er de unge ofte dem, som er i 
kontakt med kommunerne i forbindelse med 
flere forskellige livsområder – og dermed har 
kontakt til flere sagsbehandlere. Det giver 
dem mulighed for, at bringe deres hverdag og 
virkelig ind til kommunalpolitikerne. 
Emnet kommunalvalg møder ofte modstand 

KOMMUnALVALg 
i UFL-klubberne 
”taletid i valgkampen”

fra UFL’erne i første omgang. Det kan være 
ytringer som ”det lyder kedeligt med politik”, 
eller ”det er svært altså svært at forstå!” 
På UFL-bestyrelsesweekenden arbejdede 
UFL’erne med at forberede sig til kommu-
nalvalget. Formiddagen blev brugt på at 
forberede de spørgsmål, som blev stillet til 
politikerne fra Vejle byråd om eftermiddagen. 
Erfaringerne fra UFL-bestyrelsesweekenden 
er, som det også fremgår af UFL bladet for 
juni, at der er det med stort engagement 
og spørgelyst – at de unges virkelighed blev 
tydelig for politikerne – og alt sammen i en 
rigtig god tone og ramme. 
På baggrund af erfaringerne fra UFL-besty-
relsesweekenden har alle klubber modtaget 
en inspirationsmail med materiale, som kan 
bruges i forbindelse med klubaftner, hvor 
der arbejdes med kommunalvalg og måske 
forberedelse af deltagelse i vælgermøder. 

Unge For Ligeværd 
stiller spørgsmål til 
kommunal- og regionspolitikere

Kommunal- og 
regionsvalg 2017
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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
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UFL – aalborg
Formand: Daniel Jørgensen, 30 42 20 91

UFL – aarhus
Formand: Bente Hegewald, 51 21 04 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
Anders Hareskov, 28 56 84 44
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

39Unge for Ligeværd

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

21

22

23

24

20

19

18

17

16

15

14

13



SKIFeRIe 2018
Kære UFL’er
Der er endnu et par ledige pladser til vores årlige skiferie til Østrig i Zell am See.

afgang i uge 4 fra den 22. januar til den 28. januar 2018.

Vi rejser for 23 år i træk, og vi er super- gode til at tage imod nye skiturskammerater, så du 
bliver hurtigt en del af holdet.

Der er kun mulighed for at løbe alpint – ikke langrend. Du er også velkommen som turist -  
uden skiløb. For turisterne har vi et hyggeligt program med egen turleder. 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: 
Tursekretær Lene Hove mobil:  21479536, Ole Schmidt ole@hgs.dk mobil 20239770, 
Kirsten Fabian kfa@havredal.dk mobil 20490025

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov


