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FOrmaNdeN Har OrdeT...

Husk at sætte kryds i kalenderen til årets 
bestyrelsesweekend på Vingstedcenteret i 
Vejle.

Det er vigtigt at i husker på at 
weekenden er for bestyrel-
sesmedlemmer i klubberne. 
Det er muligt at en vejleder 
fra klubben deltager i hele 
weekenden. 

Bestyrelsesweekend 2017

Hej alle
Så er vi kommet godt ind i det ny år, jeg håber alle er kom-
met uskadt igennem nytårsaften. 
Vi starter alle med nye ting og forhåbninger, næsten alle 
har et nytårsforsæt. Jeg personligt håber at vi får et godt 
år i UFL. Der kommer både bestyrelsesweekend og mange 
andre gode ting. 
Jeg ved at alle i UFL vil gøre et godt stykke arbejde sam-
men med den nye bestyrelse og nye og gamle vejledere. 
Alle er opsat på at ville samarbejde med hinanden :).
Jeg håber vi kommer til at se mere til hinanden i det nye år 
igennem klubberne. 
Jeg håber i vil snakke om det ude i klubberne og aftale 
med hinanden hvordan i vil ordne det.

Mange hilsner 
Mette Holm Formand UFL 

HUSK: Sidste frist for tilmelding er 6. februar – tilmelding til thomas@ligevaerd.dk

Bestyrelses-
weekenden er fra 

fredag d. 31. marts 
til søndag d. 2. 

april 2017
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Bestyrelsesmedlemmer UFL

Formand
Mette Holm

Tlf. 40 33 84 22
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
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Sekretariatschefens 
NyTårSHILSeN

Kære alle i UFL

Godt nytår og tak for 2016.
Så fik vi afsluttet endnu et år med mange 
gode oplevelser. Det giver mig anledning til at 
takke alle jer, der har ydet en indsats for UFL 
og for Ligeværd i det forgangne år.

Tak til Landsbestyrelsen og tak til alle jer, der 
sidder i bestyrelserne i vores klubber rundt 
om i landet. Tak til alle jer, der får klubarbej-
det til at køre, tager godt imod nye medlem-
mer og bakker op om de arrangementer 
der er i klubben. Og også en stor tak til alle 
vejlederne og mentorerne i vores klubber.

Jeg synes som sagt, at der er rigtig mange 

gode oplevelser at tænke tilbage på fra 2016. 
En af de store var at opleve Folkemødet i 
2016 med både nogle landsbestyrelsesfolk, 
der havde deres særlige opgaver derovre og 
en masse unge fra klubben i Storkøbenhavn, 
der valgte at være på lejrskoletur under 
Folkemødet.

At være rundt på messerne i efteråret er 
også godt. Især når der kommer UFL’er fra 
de lokale klubber og hjælper med at sprede 
budskabet om klubberne til andre unge.

Det er selvfølgelig også vigtigt at nævne 
både Bestyrelsesweekenden i Vingsted og 
Landsmødet i Dalum. Det er efterhånden 
blevet to begivenheder i løbet af året, som 
jeg personligt glæder mig rigtig meget til.

Vi er nu allerede godt i gang med det nye 
år. Selv om vi jo ikke kender alt det, året vil 
komme til at bringe, er der god grund til at 
glæde sig. I 2016 kom der nye klubber til. Den 
udvikling skal vi gerne holde fast i, for vi ved, 
at UFL-klubberne er gode tilbud, som mange 
flere unge kan have glæde af.

Personligt glæder jeg mig til at arbejde sam-
men med en masse af jer i det kommende år 
til glæde for UFL, klubberne og alle de unge, 
der har brug for at vi hjælper dem ind i vores 
fællesskab.

Godt nytår.
Hilsen Esben Kullberg
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KreaTIV WeeKeNd 2016

Fredag d.18-11 2016 drog Mette Hansen, 
vejleder fra Ikast-Brande-Herning og Jeg selv 
Lisette Bak Thorsen, vejleder fra Grenaa, af 
sted mod Struerskolen hvor vi skulle være 
tovholdere på Kreativ Weekend 2016.
For Mette var det ikke helt nyt, hun havde 
været forbi året før og snuse lidt til hvad der 
foregår sådan en weekend. For mit vedkom-
mende var det helt nyt, men det lød spæn-
dende da Mette Hansen ringede og spurgte 
om jeg ville være med. 

Mette og jeg kendte ikke så meget til hinan-
den, men efter 2 møder på Ligeværd var der 
ingen tvivl om at det her gør vi sammen.
På Struerskolen ankom de kære UFL-er der 
havde tilmeldt sig til kurset, 24 i alt. Delta-
gerne kom fra nær og fjern, nogle kendte vi, 
andre havde vi set før og der var også nogle 
som deltog for første gang. Det var spæn-
dende at snakke med dem da de ankom.
Da alle var samlet fik vi fælles aftensmad 
inden vi gik over i de lokaler vi skulle være i. 
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Der var Erna som er faglærer i pileflet og Trine 
der er faglærer i smykker. De fortalte lidt om 
hvad der skulle foregå og hvad de kunne lave. 
Vi fortalte så lidt om os selv og hvad vi havde 
af materialer de kunne benytte hvis der blev 
noget ventetid. 
De unge havde på forhånd skrevet hvad De 
godt kunne tænke sig at starte med af akti-
vitet og det havde været lidt af et puslespil 
at få det til at gå op, da der var rigtig mange 
som ville arbejde med pileflet. Mette Og Jeg 
kunne forstå på de unge at sådan var det 
hvert år. Nogle trak sig fra pileflet og meldte 
sig på maling som foregik om lørdagen med 
faglærer Anna-Grethe.
Lørdag efter morgenmaden gik det så ellers 
løs med at være kreativ på alle måder og man 

kunne se at de unge gik op i det med liv og 
sjæl - både gamle som nye deltagere. Krea-
tionerne blev kun afbrudt af en frokostpause 
på en times tid inden det gik løs igen. 
Da kl. blev 17.00 takkede Anna-Grethe af for 
denne gang mens Erna og Trine fortsatte 
efter aftensmaden.
Efter morgenmad søndag var der flere der 
skulle gøre deres ting færdig så de kunne få 
det med hjem. Der blev arbejdet på livet løs, 
mens de der var færdige slappede af og fik 
hygget inden de skulle hjem.
Kl.11.30 var alle næsten færdige og alt hvad 
vi havde lavet blev stillet op så vi kunne se 
hvad der var blevet ud af denne weekend. Jeg 
personligt blev meget benovet over hvad De 
unge havde fået kreeret på denne weekend.
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Denne weekend har været anderledes på 
mange måder. Det har været en stor opgave 
at overtage efter Lydia der startede det hele, 
efterfulgt af Anette og Kirsten der kørte det 
videre ind til sidste år hvor De takkede af. 
Mette og Jeg har gjort vores bedste og det var 
ikke gået uden de unges hjælp. Vi håber at 
Kreativ Weekend kommer i 2017 igen. Mette 

KreaTIV WeeKeNd 2016

og Jeg villig til at melde os som tovholdere 
igen.
En sidste kommentar fra en passioneret vej-
leder i UFL-Grenaa; ”det er sundt at springe 
ud i det og være noget for andre end bare 
sine egne”.

Skrevet af Lisette Bak Thorsen 
i samråd med Mette Hansen
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NyT Fra UFL-8000c

Vi var i Dayz Søhøjland på weekendtur fra 
fredag den 18. til søndag den 20. november.
Vi boede i 2 sommerhuse der lå lige ved siden 
af hinanden. 
Om lørdagen var de fleste i svømmeland og 
nogen gik ture. Om aften spiste vi sammen 
og så fjernsyn.
Mandag den 12. december havde vi juleafslut-
ning hvor vi havde inviteret UFL Aarhus med. 
Vi spillede bingo og spiste æbleskiver. Det var 
en hyggelig aften.

Skrevet af Ditte-Sofia 



Unge for Ligeværd10

UFL-HerNINg IKaST BraNde

I vores UFL klub er vi meget glade for at jule 
hygge. 

Sidst i november havde vi en aften hvor vi 
lavede julepynt. Denne aften blev der flettet 
stjerner til den store guldmedalje, klippet 
stjerner til at hænge på træet og kun fanta-
sien satte grænser for hvad der blev lavet. 
Samtidigt havde de der ikke var så finger-
nemme mulig for spille brætspil.

Den sidste aften inden juleferien har vi, som 
vi plejer, pakkespil med rigtig mange pakker. 
Bordene var fulde af pakker. Aftenen blev 
sluttet af med al den ris a la’ mande som vi 
kunne spise.
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UFL-rINgKøBINg SKjerN

Breaking News: I hjertet i Ringkøbing starter 
ny UFL klub. 
Jeg (Lene Laugesen) blev spurgt om jeg 
havde lyst til at være med til, at stå for at 
opstarte en UFL klub af Erhvervsskolen Vest-
jylland, og det lød rigtig spændende.
Vi fik arrangeret et møde med Lena og Mette 
(Fra Sekretariatet red.), og vi var enige om, at 
selvfølgelig skal der også være sådan en klub 
i Ringkøbing.
Så d. 18 januar kl. 18.30 holdt vi intro aften. Vi 
er helt vildt spændte og håber at andre også 
synes det er en god ide.  
Det er nemlig sådan, at midt i Ringkøbing er 
der en ungdomscafé, som hedder G-House, 

og der har vi mulighed 
for at bruge deres 
lokaler, et gammelt 
diskotek lavet om til 
et alkoholfri ung-
domssted, hvor der 
er PS 4, bordfodbold, pool, 
karaoke, mulighed for at lave mad sammen 
og ikke mindst en skøn lukket gårdhave med 
mulighed for at grille til sommer. 
Vi glæder os til, at vi i fællesskab skal finde 
på, hvad en UFL klub i Ringkøbing skal lave 
af aktiviteter, og ikke mindst glæder vi os til 
at lære organisationen UFL og andre klubber 
at kende. 
Hvis I skal en tur til Vesterhavet på udflugt 
eller har lyst til at besøge os, så er i super 
velkommen til at komme på besøg.
Vi glæder os til at fortælle mere om, hvordan 
vores opstart er gået.
Hver onsdag i ulige uger holder vi klub aften. 
Første klub aften er onsdag d. 1. februar kl. 
19.00-21.00.

Husk at du kan finde os på Facebook hvis 
du søger efter UFL klub Ringkøbing
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NyT Fra UFL-aaLBOrg

Lørdag d. 10 september var vi 15 personer fra 
UFL Aalborg som var til fest.
Festudvalget havde dækket bord, Daniel sør-
gede for musikken og kokken Peter sørgede 
for menuen som bestod af forret, hovedret 
og dessert.
Det var en rigtig god fest og folk hyggede og 
snakkede.
Tusind tak til alle for hyggelige timer.

MVH Lasse Puggaard
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NyT Fra SeKreTarIaTeT

Sekretariatet hos UFL gør opmærksom på følgende:
Umiddelbart efter jeres generalforsamlinger i foråret er det vigtigt i får sendt følgende til os:

• referat fra generalforsamlingen der er underskrevet
• regnskab der er godkendt og underskrevet
• gældende vedtægter
• Liste over jeres bestyrelsesmedlemmer

Samtidig skal aktivitetskalender for klubben sendes løbende til sekretariatet (minimum 2 
gange om året)

Ligeværd har i samarbejde med Per Straarup Søndergaard 
forfattet bogen ”Unge med udfordringer”

I bogen fortæller de unge åbenhjertigt 
om deres udfordringer og om, hvordan de 
håndterer dem. De professionelle voksne, 
der er tæt på de unge, indgår som en del af 
portrætterne. De spiller en væsentlig rolle 
i de unges liv, og derfor er det vigtigt at 
synliggøre dem og deres indsats.
”Unge med udfordringer” sætter fokus 
på en gruppe borgere, der ikke er særligt 
larmende, men som tværtimod ofte lever 
en tilbagetrukket tilværelse. Den beskriver 
også den pædagogiske indsats, der er nød-
vendig for at skabe rammer om og struktur 
på de unges tilværelse.

Se interviews med 3 unge fra bogen:
Anders: https://youtu.be/byP3Mt1ZWlc
Frederik: https://youtu.be/qUEEOm4wKVE
Mikkel: https://youtu.be/m_4G-TXk3ao

Kontakt sekretariatet for yderligere info om 
bogen enten på tlf: 86208570 eller ufl@
ufl-ligevaerd.dk
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NyT Fra raNderS

Juletur til København
Fredag d. 18. nov. kl. 15.30 tog 10 personer 
med toget fra Randers til København.
Kl. 19.30 var vi på vores hotel, og kl. 21 var vi 
ude og spise og hygge os.
Lørdag stod vi op kl. 8.00, for vi skulle mødes 
til morgenmad kl. 9.00
9.30 var vi klar til at gå julemarked og på 
Strøget. 
Vi var også på Christiania og på Papirøen, 
hvor vi spiste middagsmad. 
Så gik turen til Rottehullet, inden vi mødtes 
ved Tivoli med en gammel ven kl. 17.00.
Det var flot og hyggeligt at være i Tivoli.
Kl. 20.00 gik vi ud i byen igen for at få aftens-
mad.
På vejen hjem til hotellet gik vi forbi Kongens 
Nytorv og så juleudsmykningen på Hotel 
D`Angleterre.
Om søndagen var vi til julemarked i Ravns-
borggade og i Nyhavn. Derefter gik vi på 
Bryggen, hvor vi så Moppers stamværtshus 
Haraldsborg, inden vi tog toget hjem til 
Randers.

Udendørs julehygge i Adelgade
Den 14. december havde vi udendørs jule-
hygge med bål og gløgg og æbleskiver fra 19 
til 21 i Adelgade.
Der var musik til julesangene og salg af krea-
tive ting og småkager.
Der blev samlet 2800kr ind til en tidligere 
frivillig støttebeboer, der havde fået en grim 
hospitalsregning i Thailand.

Tanja Sjøgreen
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VejLederpOrTræT 
cHrISTIaN pHILIpS

Hvad betyder det for dig 
at være vejleder? 
Sådan beskrevet helt kort så betyder det 
rigtig rigtig meget! Sagt med lidt flere ord 
betyder det meget for mig at være med til at 
kunne minde de unge om, hvor seje de alle er. 
Det ser jeg som vejlederens største opgave. 
Vejlederens opgave er at støtte de unge, men 
det er de unges klub, så det er først, når de 
unge føler behovet, at vejlederne skal træde 
til. Mange af vores unge har alt for mange 
negative historier med sig i bagagen, der 
betyder, at de ikke længere tror på sig selv. 
Rigtig kedeligt, når sandheden er, at vores 
unge bare mangler de rette rammer for at 
vise, at de er mindst lige så enormt dygtige 
som alle andre. Hvad betyder det for mig 
at være vejleder..? Det betyder alt at kunne 
være med til at skabe de rammer.  

Hvordan fandt du frem til UFL?
Det er snart syv år siden. Jeg var lige begyndt 
på bachelordelen på psykogistudiet i Aalborg. 
Jeg var faktisk lige flyttet til Aalborg. Jeg 
havde haft en del frivilligt arbejde i løbet af 
gymnasiet, så jeg havde vænnet mig til at 
have noget ved siden af skolen. Derfor gik jeg 
på Frivillighusets hjemmeside og fandt frem 
til UFL. Der stod ikke meget, så jeg ringede 
til UFL’s sekretariat, hvor jeg fik en meget 

Denne gang er det Christian Philips fra UFL-
Storkøbenhavn som svarer på spørgsmål i 
rækken af vejlederportrætter

venlig Lena i røret. Jeg spurgte, om de kunne 
bruge mig, og jeg fik et stort ja som svar. 
Jeg startede sammen med min kammerat 
som udrykningshold i hele Jylland, når der 
var vejledermangel. Da jeg begyndte på min 
kandidat i København, blev jeg ringet op og 
spurgt, om jeg ville være klubleder i Storkø-
benhavn. Jeg svarede naturligvis ja! og har 
været tilknyttet Storkøbenhavn lige siden.

Hvad laver du til hverdag? 
Til hverdag arbejder jeg som psykolog på et 
behandlingshjem for behandlingskrævende 
børn og unge i Ringsted. Det er mit første job 
som psykolog, så jeg har stadig meget at lære! 
Det er et spændende og hårdt sted at arbejde, 
og jeg glæder mig til at møde hver dag.  

Hvad får du ud af 
at arbejde med unge UFL’er?
Jeg får nok mere ud af det, end jeg egentlig 
kan sætte ord på. Det er dejligt at være sam-
men med de unge, og ligegyldigt hvor træt 
man dukker op, så tager man derfra med 
smil på læben og fornyet energi. De unges 
omgangsform er inspirerende. De er over for 
hinanden, som vi alle burde være det.  De er 
accepterende, omsorgsfulde og rummende. 
Man får kun gode oplevelser ud af at været 
sammen med sådan nogle UFL’er!  
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NyT Fra UFL-LILLeBæLT

Den 4. november var vi Fredericia Teater for 
at se klokkeren fra Notre Dame. Det var en 
rigtig hyggelig aften. Den 16. november var vi 
ude og bowle, det var en rigtig fed aften. 
Den 30. november havde vi en aften hvor 
vi lavede juledekorationer. Mange de unge 
fik lavet nogle rigtig flotte dekoration. I 

december havde vi årets julefrokost og jule 
afslutning, det var en rigtig hyggelig aften. 
Kenneth havde bagt småkager, nej hvor de 
smart godt. Kenneth er rigtig god til at bage 
småkager. Vi fik noget rigtig lækkert mad. 

Skrevet af Michael og Loa
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NyT Fra UFL-SydVeST

Siden sidst fra UFL Sydvest
Vi var mange (26 stk.) i biografen for at se 
den sjove, danske film ”Klassefesten”.
Vi har haft banko med Eva som opråber. Der 
var rigtig mange og fine sponsor-gaver, man 
kunne vinde.

Den store tur i år var ”Århus-turen”. I toget 
til Århus fik vi sponserede rundstykker fra 
bageriet Pompei i Ribe – det gjorde lykke! 
I ”Den gamle By” oplevede vi julehygge som 
den var i de gamle dage. Derfra tog vi i Tivoli 
Friheden, hvor vi spiste en lækker buffet. 
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Der var masser af julehygge med boder og 
store bamser, man kunne vinde (Morten var 
heldig). Nogle prøvede forlystelserne. Tilbage 
på hotellet blev der hygget med snolder. Efter 
morgenmaden gik vi til kunstmuseet Aros, 
der har en stor regnbue på toppen af deres 
tag som man kan gå rundt i, og en KÆMPE 
dreng Joy som udstilling, sammen med en 
masse andre spændende udstillinger. Vi fik 
alle en sandwich i toget hjem.
I løbet af efteråret har vi også haft hygge-
aften med pandekager, hvor der blev vendt 

pandekager i luften. Andre gange er der 
hygget med at lave figurer til vinduer med 
maling på og der er bagt brunkager og trillet 
havregrynskugler.
Juleafslutningen blev i år holdt på Bowl’n’Fun 
& The Grill. Vi var 31 tilmeldte, så der blev 
rigtig hygget med julebuffet og dyst ved 
bowlingbanerne.

Bestyrelsen for UFL Sydvest 
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NyT Fra UFL-SøNderBOrg

 Vi har været sammen i spej-
derhytten til god hygge hvor vi 
altid har gode fællesoplevelser.

 Efter en god gåtur var det 
rart at komme hjem til Alice og 
få kakao og boller.

 Vores dygtige frivillige 
Henrik viser os her hvor-
dan man balancerer med 
en pind efter vi har spillet 
en rundboldkamp.

 I skoven har vi haft en 
god fælles oplevelse med 
hygge samt overnatning 
i shelter.
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NyT Fra UFL-rOSeNHOLm

 7. december var der julebanko i klubben. Sofie og 
Lene havde gjort et kæmpe stykke arbejde inden ved 
at tage ud og til de lokale butikker i Løgten Hornslet 
og Mørke og høre om de vil sponsorere til vores banko i 
klubben, og det var der rigtig mange der ville, de fik så 
mange gevinster at vi kan holde banko igen til marts. 
På billedet ser i Amalie der vinder hoved præmien.
10. december forgik det årlige julefrokost som noget 
nyt i Hornslet hallen. Hvor det blev holdt julefrokost. 
Mp/Iversen var underholdning under maden og Hell 
Friis over band spillede op til dans.

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

 Fredag d. 4. november var en flok ude og spise og 
bowle i Ebeltoft.

 9. november Mette fra ligeværd kom og fortalte om 
foreningsfællesskabet ligeværd inden hun viste os læ-
rings appen DigiSafe, alle lyttede nysgerrig med. Alle 
fik prøvet appen og fik et batch mærke som tegn på 
at de nu var blevet ”DigiSafe’r” og nu kan lære andre 
hvordan app’en skal bruges.

 Vi startede det nye år d. 4/1-17 med nytårstaffel
Hvor der var champagne med små rugbrøds snaks og 
kransekage Som Sofie havde sørget for. Der blevet ønsket 
godt nytår og hørt hvad man havde fået i julegave

 Sidst i november stod Sofie for konfekt aften. En 
rigtig hyggelig aften med julemusik i baggrunden, al 
konfekten blev gemt til den sidste gang inden jul.
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NyT Fra UFL-VejLe

3/11 + 23/11 Førstehjælp
Ca. 13 personer på intro-kursus i førstehjælp 
á 2 x 2 timer. En deltager var nede og ligge 
og skulle lade som om han var bevidstløs. Vi 
skulle prøve at vende ham om på siden, for 
at lægge ham i „sideleje“. Vi prøvede også at 
give kunstigt åndedræt og hjertemassage 
på en dukke, der forinden var blevet udstyret 
med en hjertestarter.
 
16/11 Oplæg om DIGISAFE
Bøgevangskolen inviterede os til at høre om 
den nye app til telefon, tablet og computer. 
Der var en der fortalte om hvordan man kan 
gå ind på e-Boks, NemID og e-handel. Alt 
sammen præsenteret lidt ligesom et spil. 
I pausen fik vi kaffe og elevernes hjemme-
bagte kage.
 

3/12 Bowling og julefrokost
Først spillede vi bowling på fire baner og det 
var rigtig hyggeligt. En time senere havde vi 
julefrokost sammen med en masse andre 
mennesker, som også havde bestilt julebuf-
fet. Der var dans på dansegulvet og musik fra 
et trepersoners orkester.
 
14/12 Juleafslutning 
Vi havde pakkespil med terning og bagefter 
fik vi æbleskiver og kakao og julegløgg med 
rosiner og mandelsplitter. Alt var som det 
plejer at være, bortset fra at det for første 
gang var i Foreningernes Hus. Desuden havde 
vi en hjemmelavet julequiz, som blev afviklet 
ved hjælp af mobiltelefoner og vist på en 
hvid væg i lokalet. Alle havde vist nok en god 
aften.

Skrevet af Charlotte Pedersen og Ole Pedersen, 
med redaktionel hjælp fra Bo Jensen. 
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NyT Fra 
UFL-STOrKøBeNHaVN

Kære alle sammen
Siden sidst er der sket en del. 
Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak 
for et fantastisk år vi har haft både i klubben 
og sammen med resten af unge for ligeværd. 
Vi var rigtig glade for at få lov til at besøge 
UFL Roskilde d.19 november hvor vi blev 
budt på aftensmad inden vi sammen tog til 
Dansebar og festede igennem. 
Vi glæder os meget til at se jer i vores klub. 
 
Vi vil samtidig sende en tanke til vores 
skønne vejleder Inger der skal på hospitalet 
og have opereret sin hofte. 
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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 

Vi var glade for at du kom til vores juleafslut-
ning d.8. december. 
 
Vores år sluttede som noget nyt af med et 
brag af en Julefest hvor vi lejede de samme 
lokaler som til vores årlige forårsfester. 
Der blev serveret mad og musik fra Grenness-
minde. 
 
D. 5 januar startede vi klubben op igen med 
kage og varm kakao som var givet fra en 
af vores nye sponsorer „Søsterloge nr.88 
Lathyrus“.

Som et nyt tiltag har vi i UFL Storkøbenhavn 
fået opdateret vores hjemmeside og givet 
den et nyt pust med forskellige ting.

Gå endelig ind og se på den, adressen er: 
www.ufl-storkobenhavn.dk

Venlig hilsen
UFL str. København
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NyT Fra UFL-SVeNdBOrg

Vi har ikke så meget at berette om siden 
sidst, og da jeg spurgte de unge mennesker 
om hvad jeg skulle fortælle jer om, så var det 
om vores julefrokost.

Sangen var flettet sammen med linjer fra alle 
andre julesange, så ingen vidste på forhånd 
hvad næste linje eller næste vers handlede 
om. 

Lørdag d.17. december holdt vi julefrokost for 
de betalende medlemmer. Der var alt hvad 
hjertet kunne begære, og alle fik inden start 
valgt opgaver i løbet af dagen, så madlav-
ning, oprydning og opvask ikke skulle være de 
samme personer hele tiden. 
Vi fik blandt andet ribbensteg, fiskefileter, 
sild, lun leverpostej med bacon, klejner til kaf-
fen, så der var lidt for enhver.
Det forløb rigtig fint og alle deltog og udførte 
deres opgaver til UG.
Vi fik besøg af Lisbeth med hendes guitar 
og hendes søn, og så blev der ellers sunget 
julesange til den store guldmedalje. 
De fleste sange kendte vi, men den ene 
måtte vi synge 2 gange, da den var både lidt 
svær, sjov og anderledes.  
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Pakkespil havde vi også. Alle havde en pakke 
med til ca. 10 kroner, og der blev lystigt slået 
efter 6’ere. 
Der var som der næsten altid er 1 pakke, som 
der virkelig var rift efter, så da det var tid til at 
”stjæle“ pakker fra hinanden, blev den hurtigt 
taget fra en igen. 
Knud styrede tiden, og da tiden var gået, 
havde alle de unge fået mindst en pakke.
Risalamande hører sig jo også til, så selvføl-
gelig var der lavet en skål med det. 
Der blev spist godt igennem. Da vi jo var 
mange, var der 2 mandelgaver.
Mandagen efter havde vi årets sidste 
klubaften, hvor vi spiste ribben sandwich og 
ønskede alle en glædelig jul.
Vi starter op igen her d. 23. januar.
Glædelig (bag)jul og godt nytår til jer alle
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UNge FOr LIgeVærd 
er noget helt særligt

Unge For Ligeværd er de unge med særlige 
behovs egen forening. 

I UFL klubberne støtter unge mennesker 
hinanden i at tage ansvar for at byde nye 
medlemmer velkommen, afholde klubaftener 
og bestyrelsesmøder, lave aktivitetskalender 
og tage beslutninger.

Det er det, som gør klubberne til noget helt 
specielt. Fordi det er jer unge, som sidder i 
bestyrelsen og hjælper hinanden med at lave 
lige netop de aktiviteter og de rammer, som 
passer til jeres klubber.

I UFL laver unge mennesker netværk med 
hinanden, men UFL er også del af en større 
forening. 
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Foreningsfællesskabet Ligeværd, som består 
af seks foreninger, der alle arbejder for og 
med børn, unge og voksne med særlige 
behov. 

UFL arbejder for at skabe rammerne for et 
aktivt fritidsliv. 

I de andre foreninger er det forældre, pårø-
rende, undervisere, ledere og andre, der alle 
gerne vil gøre en forskel for at børn, unge og 
voksne med særlige behov og skabe de bed-
ste rammer inden for livsområderne skole, 
uddannelse, bolig og arbejde. 

Ligeværd er 47 år gammel. I starten hed for-
eningen ikke Ligeværd, men Landsforeningen 
til støtte for sent udviklede. 

Frem til 1974 vokser foreningen og K. Helveg 
Petersen bliver formand. 

Han er god til at gøre opmærksom på de 
udfordringer, som unge med særlige behov 
møder i det danske samfund. 

Specielt i forbindelse med specialefterskole 
og uddannelse, og derfor kom der ledere, 
pædagoger og undervisere fra skole og ud-
dannelsesstederne med i foreningen. 

De forældre og pårørende som støttede de 
unge meldte sig også ind i foreningen, og 
arbejder bl.a. med at støtte de unge i at have 
et aktivt fritidsliv. 

Som de også gør i dag, når de er vejleder i 
UFL-klubberne. 

Der kommer også unge mennesker med 
særlige behov med i foreningen, og i 1990 
deltager der over 100 unge mennesker i en 
generalforsamling, hvor Unge For Ligeværd 
stiftes. 

Siden da har der hvert år været afholdt gene-
ralforsamling, hvor UFL’s medlemmer hører 
formandens beretning, fortæller hinanden 
hvad der er forgået i klubben i årets løb, mø-
der nye mennesker og knytter venskaber. 

UFL er blevet et vigtigt holdepunkt for 
mange unge i hverdagen og sammen med 
UFL står fem andre foreninger i Ligeværd, 
som alle støtter børn, unge og voksne med 
særlige behov på deres vej gennem livet.

Mette Davidsen
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NyT Fra UFL-VeSTSjæLLaNd

I november havde vi 
diskotek, hvor Klaus 
var discjockey, vi nød 
vores nye lokaler 
hvor Klaus’ lysshow 
rigtig kom til sin ret, 
og der blev hygget 
med chips.

 Vi hyggede med 
juleklip og spil. 
Michael havde taget 
sin guitar med og 
spillede bla. jule-
musik som vi sang 
med på. 

 Vi har også haft vores årlige julefro-
kost med pakkespil.

 Den 9 december julehyggede vi. 
Louise havde kage og flødeboller med, 
fordi hun havde haft fødselsdag, der 
blev sunget fødselsdagssang og Louise 
fik en lille gave.
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NyT Fra UFL-greNaa

D. 3/12 var vi Den Gamle By og det var en 
rigtig god tur selvom der var fuld af menne-
sker og kunne næsten ikke komme frem og 
tilbage. Vi fik da set en del og ikke alligevel 
pga alle de mennesker. Vi havde selv frokost 
med, men kunne ikke sidde nogen steder så 
vi måtte halvstå. Der var meget koldt men 
det ødelagde ikke vores tur. 

D. 20/12 havde vi vores afslutning inden der 
blev juleferie. Vi havde hver en gave med og 
det gik vældig hvor andre var mere heldige 
end andre. Det var nogle fine gaver som alle 
havde med. 
Bagefter blev der serveret æbleskiver og saf-
tevand og man kunne købe sodavand. Så vi 
hyggede os og fik talt og snakkede om hvad 
og hvor vi skulle holde jul. 
Inden alle var ved tage hjem fik alle en julehil-
sen og en lille gave med hjem.

Efter nytår starter klubben med en tur til 
Bruuns Galleri d. 7/1. 
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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
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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
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

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
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

31. marts - 4. april Bestyrelsesweekend

16.-22. juni Sommerhøjskole

deadLINeS FOr INdLeVerINg
aF maTerIaLe TIL UFL BLadeT 2017
 

April 2017 Den 3. marts

Juni 2017 Den 5. maj

August 2017 Den 9. juni

Oktober 2017 Den 1. september

December 2017 Den 3. november


