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FORmaNdeN HaR ORdeT...

Hej alle
Så er det igen tid til en lille hilsen.  Nu er det december og ja, 
nytår og Julefrokoster står for døren. Nytårsaften, Julegave tid og 
juleshopping og meget andet, hvad ved jeg. 
Jeg håber at i alle kommer godt ind i det nye år med alle ti fingre 
og ingen skader på nogle måde. 
Vi har fået nye klubber, det er vi alle glade for. 

Mange jule og nytårs hilsen fra jeres formand Mette holm UFL 

UNge FOR LIgevæRd 
ønsker alle 

en glædelig jul og 
et godt nytår
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Bestyrelsesmedlemmer UFL

UFL netværksgruppe Nord:

UFL-Thy/Mors

UFL-HJørring

UFL-Aalborg

UFL-Randers

UFL-Grenaa

UFL-Rosenholm

UFL-klub 8000c

UFL-Aarhus

UFL netværksgruppe Syd:

UFL-SydVest

UFL-Lillebælt

UFL-Tønder

UFL-Sønderborg

UFL-Lillebælt

UFL-Odense

UFL-Vest Fyn

UFL-Svendborg

UFL netværksgruppe Øst:

UFL-Vestsjælland

UFL-Roskilde

UFL-Klub Futura

UFL-Storkøbenhavn

UFL netværksgruppe Midt:

UFL-Vestjylland

UFL-8000/Viborg

UFL-Herning, Ikast-Brande

UFL-Ringkøbing

UFL-Vejle

UNGE FOR LIGEVÆRD - vejledere   

Hvordan får UFL flere frivillige vejleder til at støtte klubben?

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 Vejle

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

UFL Tønder

UFL Sønderborg

UFL Odense

UFL Vest Fyn

UFL Vestsjælland

UFL Svendborg

UFL Klub Futura

UFL Storkøbenhavn

UFL Roskilde

UFL-klub 8000c

UFL Ringkøbing

UFL vejleder møde - Nord:

Den 1. februar 2018

kl. 17.00 - 20.00

Sted: Randers bo- 

og erhvervstræning 

Randers

UFL vejleder møde - Midt:

Den 22. marts 2018

kl. 17.00 - 20.00

Sted: Bo/Skole/Job

Silkeborg

UFL vejleder møde - Syd:

Den 14. marts 2018

kl. 17.00 - 20.00

Sted: Jels Voldsted

Rødding

UFL vejleder møde - Øst:

Den 19. februar 2018

kl. 17.00 - 20.00

Sted: Horisonten

Store Heddinge

Sæt kryds i kalenderen: 

Christina dueholm Jensen 
(Suppleant fra UFL Herning 
Ikast Brande)

Jeg bor i Herning hvor jeg 
arbejder på en rideskole. 
Samtidig er jeg i praktik hos 
Kvickly. Jeg er 30 år og så går 
jeg til Banko ellers bruger jeg 
tid på UFL.

Pernille Feldt Poulsen 
(Suppleant fra UFL Roskilde)

Jeg er 27 år, bor i min egen 
lejlighed i Roskilde, arbej-
der i dansk blinde samfund 
som chauffør for en af deres 
konsulenter. I fritiden er jeg 
sammen med de venner jeg 
har fået igennem UFL. Jeg har 
været medlem af UFL siden 
februar 16.

Tea møller Christensen 
(Suppleant fra UFL-Ung i 
Århus)

Intro er på vej...

vejledergruppen: Anette Østergaard – Anders H. Andersen – Mette Hansen – Christian Philips 
– Georgiana Timofte – Sasa Thomassen
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UFL I UdvIKLINg

UFL netværksgruppe Nord:

UFL-Thy/Mors

UFL-HJørring

UFL-Aalborg

UFL-Randers

UFL-Grenaa

UFL-Rosenholm

UFL-klub 8000c

UFL-Aarhus

UFL netværksgruppe Syd:

UFL-SydVest

UFL-Lillebælt

UFL-Tønder

UFL-Sønderborg

UFL-Lillebælt

UFL-Odense

UFL-Vest Fyn

UFL-Svendborg

UFL netværksgruppe Øst:

UFL-Vestsjælland

UFL-Roskilde

UFL-Klub Futura

UFL-Storkøbenhavn

UFL netværksgruppe Midt:

UFL-Vestjylland

UFL-8000/Viborg

UFL-Herning, Ikast-Brande

UFL-Ringkøbing

UFL-Vejle

UNGE FOR LIGEVÆRD - vejledere   

Hvordan får UFL flere frivillige vejleder til at støtte klubben?

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 Vejle

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

UFL Tønder

UFL Sønderborg

UFL Odense

UFL Vest Fyn

UFL Vestsjælland

UFL Svendborg

UFL Klub Futura

UFL Storkøbenhavn

UFL Roskilde

UFL-klub 8000c

UFL Ringkøbing

UFL vejleder møde - Nord:

Den 1. februar 2018

kl. 17.00 - 20.00

Sted: Randers bo- 

og erhvervstræning 

Randers

UFL vejleder møde - Midt:

Den 22. marts 2018

kl. 17.00 - 20.00

Sted: Bo/Skole/Job

Silkeborg

UFL vejleder møde - Syd:

Den 14. marts 2018

kl. 17.00 - 20.00

Sted: Jels Voldsted

Rødding

UFL vejleder møde - Øst:

Den 19. februar 2018

kl. 17.00 - 20.00

Sted: Horisonten

Store Heddinge

Sæt kryds i kalenderen: 

Hvordan får UFL flere frivillige 
vejledere til at støtte klubben?
En UFL-klub er et sted for unge med særlige 
behov, hvor de unge planlægger og mødes 
om aktiviteter med støtte fra vejledere. I den 
kommende tid vil der være specielt fokus på, 
hvordan der findes flere frivillige vejledere til 
UFL-klubberne. For at kunne finde de rigtig 
frivillige, er det nødvendigt at finde ud af, 
hvilke opgaver der er forbundet med at være 
vejleder i UFL-klubben, og hvilke kompeten-
cer vejledergruppen skal have for at kunne 
støtte UFL’erne. 

Alle UFL-klubber har modtaget et brev som 
indleder et forløb, der opsamler vejlederviden 
om opgaver, kompetencer og netværk. Det 
er målet, at udvikle en UFL-drejebog, der kan 
inspirere og vise vej til at finde nye frivillige, 
der har lyst til at gøre en forskel for unge med 
særlige behov i UFL-klubberne landet over. 
I brevet er der en introduktion til forløbet, 
to tegninger: ”UFL-Vejleder kompetencer 
og opgaver” og ”UFL-klubbens netværk” 

samt en oversigt over, hvornår der afholdes 
regionale UFL-vejledermøder. De to tegninger 
er arbejdsredskaber til brug på henholdsvis 
et vejledermøde og en klubaften. Når de er 
udfyldt tages et foto af dem. Disse sendes 
til mette@ligevaerd.dk. Fotos af tegninger 
må gerne sendes så hurtigt som muligt og 
senest fredag den 12. januar. I kan læse mere 
om hele forløbet og andre vigtige datoer i 
introbrevet.

Vi ser frem til nogle spændende udviklings-
måneder. 

Med venlig hilsen
Lena Donkjær Andreasen 

og Mette Davidsen
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LaNdSmøde 2017
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NyT FRa ÅRHUS

Hejsa Alle sammen!!! 
Så kommer der lidt fra Århus klubben „ende-
ligt“ selv om vi ikke får så meget i bladet. Nu 
vil jeg fortælle om den tur vi har været på til 
Sønderborg, hvor der blev lejet en hytte i et 
meget naturskønt område meget nær strand 
og skov. På billedet sidder vi uden for hyt-
ten og hygger efter en god dag i univers på 
Als. Efter besøget handlede vi ind til aftens 
maden hvor alle hjalp til, også med opvasken. 
Inden vi tog hjem om søndagen gik turen ned 
over grænsen. Alt i alt en rigtig god tur hvor 
der var 4 UFL’er og 3 vejledere.     

En Lørdag fik vi en ide om at vi skulle til 
Viborg for at se museet i byen. Der var en 
udstilling om den legendariske Olsenbanden 
og deres medlemmer. Derudover indholdt 
museet også andre udstillinger. Feks. da 
Viborg brændte ned hvor den skyldige var en 
ung pige. Efter besøget spiste vi på Jensens 
Bøfhus. 

Både til Julefrokosten og almendelig madaf-
ten er der altid fuld aktivitet i køkkenet hvor 
vi hjælper hinanden ikke kun med maden 
men også opvasken er et fælles projekt.
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NyT FRa FUTURa

Vi i klub Futura har lørdag den 29/10 været på 
Ilden og spise brunch.  
Bagefter var vi ude og bowle i 2 timer. Vi var 
23 afsted på denne hyggelige tur.

Mette Fangel
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KReaTIv WeeKeNd 2017

Vi mødtes på Næstved station, hvor vi tog 
toget til høje Tåstrup hvor vi skulle mødes 
med de andre fra vores klub og København 
klubben, vi spiste frokost på en hyggelig 
restaurant på stationen. Da klokken blev 
13.08 tog vi toget mod Struer, vi havde nogle 
hyggelige timer i toget hvor vi hyggede og 
snakkede. Da vi nåede til Struer kom der en 
bus og hentede os og kørte os til efterskolen 
hvor vi skulle være. 
Vi blev samlet i et hyggeligt hus hvor vi skulle 
sove på værelser, vi pakkede ud. Vi prøvede 
af finde over på skolen, det lykkedes, og vi 
spiste aftensmad, bagefter fik vi at vide 
hvad der var mulighed for at lave i løbet af 
weekenden, vi var rundt på de forskellige 
værksteder. 
Derefter var vi ovre i fælleshuset hvor nogle 
så vild med dans, andre sad og snakkede 
og nogle spillede guitar, det lød godt.Næste 
morgen, efter morgenmaden, gik vi ud på de 

værksteder vi skulle være, jeg var på træværk-
sted og det var meget sjovt, jeg ville gerne lave 
fugle med det var meget svært at arbejde i. 
Det var så spændende at vi glemte at holde 
pause, da kl. var 18.00 skulle vi over og spise 
og derefter var det bare hygge tid. I fællesrum-
met så nogle ”the voice junior” og andre sad 
og snakkede og nogle af dem der lave pileflet 
forsatte til sent.
Søndag spiste vi morgenmad og forsatte i 
værkstederne indtil kl. 11.30 hvor vi skulle 
ryde op. Så skulle vi mødes og vise hvad vi 
har lavet der var lavet meget flotte ting og 
der blev også taget billede af os alle. 
Vi spiste frokost og bagefter pakkede vi færdig, 
ventede på bussen som kørte mod stationen 
hvor skulle videre med toget mod Sjælland.
Takker for en hyggelig weekend glæder mig 
til næste år.

Mette Fangel
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NyT FRa ROSKILde

Hej alle
Hermed tekst til en begivenhedsrig oktober 
for Unge for Ligeværd Klub Roskilde.

„Oktober måned i klubben startede godt ud 
med bagning og pyntning af cupcakes. Det 
var en dejlig aften og der var også tid til at 
spille. Vi fejrede klubbens 2 års fødselsdag 
d.11/10 med fantastiske lagkager og masser 
af hygge og besøg fra Nordea Fonden.vi har 
sluttet måneden med et brag af et vælger-
møde med masser af gode spørgsmål til 
lokalpolitikerne i Roskilde“ 

Bedste hilsner fra Gitte Seeberg
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NyT FRa RaNdeRS

Bingo for banko og Christine Bøstrup!
Christine Bøstrup er en super arrangør af 
Banko for UFL Randers.
Det sker et par gange hvert år.
Hun sørger for at samle præmier fra adskil-
lige sponsorer fra Randers og mange andre 
byer i Jylland. 
I løbet af en måned var det lykkedes at få 
samlet 122 flotte gevinster! 
En opringning til Radisson Silkeborg gav 5 
flotte gevinster + lokale med flot opdækning 
og 2 retters menu: Burger m. pommes frites, 
chokolade mousse og vaniljeis og 1 genstand 
og kaffe og the til en Bankoaften på hotellet 
d. 10. oktober.
UFL Randers betalte for bussen med de 27 
deltagere fra Randers.
Overskuddet fra bankoaftenen går til en UFL 
fest til foråret.

Oktoberfest
D. 14. oktober var der oktoberfest med 33 
deltagere i UFL Randers. De fleste havde 
tyrolertøj på. Der var gæster fra Bo og Job 
Silkeborg, UFL i Hjørring og Sønderborg
Menuen var naturligvis Schnitzel, fadøl og 
schlagermusik!
Stemning var helt i top, så der blev danset på 
både gulv og borde.
Da festen stoppede kl. 24, var der en flok, der 
fortsatte på ZWEI GROSSE i byen.
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En af vores vejledere har været med i en kon-
kurrence om at lave Thys bedste flødeboller, 
og vandt. Derfor skulle vi lære at lave dem, så 
vores borgmester kunne smage, og selvføl-
gelig med UFL logo på. 
Vi har haft drenge/pige aften. Drengene var 
ude at skyde, de skulle skyde efter en skive, 
og ramme så tæt på midten. Vinderne blev 
kåret, og fik hver en medalje for, første, 
anden og tredje pladsen. 
Pigerne havde makeup aften, hvor der kom 
en kosmetolog, og fortalte om forskellige 
ansigtsmasker, man kunne lave.

NyT FRa THy/mORS

Til vores Halloween aften, havde vi besøg 
af Thisteds borgmester Lene. Hun kom 
og fortalte bla. om hvordan det er at være 
borgmester, hvordan man stemmer til kom-
munevalget, og hvilken hjælp man kan få til 
det. Hvordan udviklingen i Thisted kommune 
er. Det var meget interessant. Vi fik også svar 
på alle vores spørgsmål. 
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NyT FRa HJøRRINg

TUR TIL ÅRHUS
I Århus besøgte vi AROS og Bazar Vest.

FISKETUR
Vi har været på 
en dejlig fiske-
tur. Vi fangede 
en del fisk.

TUR TIL SKAGEN
Vi var på en tur til Skagen. Hvor vi kom hele 
byen rundt. Det var en rigtig ”SKAWBO” som 
viste os rundt.

TUR I TOLNE SKOV
Vi var på besøg hos Leo i Tolne skov. Vi hyg-
gede med bål og god mad.

HVIDSTEN KRO
Vi besøgte Hvidsten Kro hvor vi hørte hele 
historien om Hvidstensgruppen. Vi spiste den 
berømte æggekage.

NORDSØCENTRET
Vi besøgte Nordsøcen-
tret hvor vi bl.a. så den 
berømte Klumpfisk.
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NyT FRa SydveST

Vi har haft en almindelig klubaften med 
hygge kaffe kage og spil. Vi har gjortklar til 
vælgermøde med gode spørgsmål som vi 

håber at få svar på. Vælgermødet gik rigtig 
godt, vi fik svar på spørgsmål. Nu er vi i fuld 
gang med at planlægge en københavnertur.
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NyT FRa SveNdBORg

Så er vi startet op igen i Svendborg. Desværre 
havde vi sygdom blandt bladudvalget, så 
derfor kom der ikke noget med i det sidste 
blad. Opstart efter ferien var d. 14. august, 
hvor vi bare hyggede, spillede spil og spiste 
dejlig mad.
Gangen efter havde vi en lille vandretur i byen 
og kiggede på nogle af byens butikker.

Kost og motion
Besøg af Tommy fra Frøavlens Trænings 
center som forklarede hvor vigtigt det er vi 
bruger og styrker vores muskler i kroppen. Så 
motion mindst 2 gange om ugen, er vigtigt. 
Det kan være i form af en gåtur, en tur i 
svømmehallen, en gang fitness eller på cykel.
Tommy havde forskellige ting med, og vi fik 
lov til at beholde elastikkerne. 
Imens vi trænede med Tommy, lavede Dorthe 
sund mad til os. 

På det tidspunkt var der SVEND-FEST i 
Svendborg, der hvor blandt andet publikums-
prisen bliver uddelt til skuespillerne. Vi mødte 
ingen skuespillere, men vi fik lov til at stå på 
podiet og få taget et billede

Besøg af Hasse Jacobsen igen. Hasse er Cen-
terleder i Svendborg handicapområder
Denne gang handlede det om fritidsaktivite-
ter.
Vi havde gode snakke med Hasse. Hasse er 
virkelig god til at lytte og han kan snakke 
med alle mennesker, så alle føler sig godt 
tilpas, og tør at tale og stille spørgsmål.
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Besøg af HGF forsikringer
HGF-forsikringer er et selskab, som er speciali-
ster i forsikringsløsninger til folk med særlige 
behov, så det var spændende at høre om. De 
fortalte om hvorfor man bør have en forsik-
ring og hvad de forskellige forsikringer er.
Eksempelvis har de noget de kalder en Bo-
steds forsikring. Den dækker det samme som 
en alm Indboforsikring.

Store bagedag igen igen. Og vi elsker det. 
Det er simpelthen så hyggeligt, og de unge er 
bare så gode.
Der blev lavet 5 rigtig lækre kyllingetærter, 
pirogger med kød fyld, pizza snegle, bagt 
blomkål med ostedressing, grønkålssalat, 
bagt selleri, drømmekage, pølsehorn og muf-
fins til senere.

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 
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NyT FRa 8800/vIBORg

Sejt – Respekt!
En dag i sommerferien mødte Ole Schmidt og 
jeg disse tre seje UFL piger på gaden i Viborg.
Vi fald i snak om vores ferieoplevelser, og de 
tre piger tog total fusen på os, da de fortalte, 
hvad de havde udrettet.
Camilla og Jeanette havde besluttet sig til at 
bruge EN dag i sommerferien på at cykle fra 
Grønhøj i Midtjylland, hvor Camilla bor, til Fel-
sted i Sønderjylland, hvor Camillas forældre 
bor. EN STRÆKNING PÅ 225 KM.
Pernille, som har hjerteproblemer, skulle 
så slutte sig til og cykle med fra Kolding til 
Åbenrå. EN STRÆKNING PÅ 40 KM.
Med sig havde de en følgebil. Ført af Kenneth 
og Mark, pigernes kærester. De medbragte 
bagage og proviant og stor støtte. Pernille Skrevet af Kirsten Fabian, Vejleder UFL-8800/Viborg

tog også turen med fra Grønhøj til Kolding.
Følgebilen stoppede i Esbjerg, hvor Camillas 
mor tog over og førte de to trætte piger hjem 
til Felsted, hvor der ventede dejlig mad, et 
bad og en varm seng.
Turen startede kl. 3.30 fra Grønhøj og slut-
tede kl. 23.30 i Felsted. - Altså en tur med 19 
timer på cyklen, kun afbrudt af 6 stop på 10 
minutter af gangen.
Det er ikke piger, der til dagligt bruger deres 
cykler ret meget, så det har krævet stædig-
hed, beslutsomhed og en masse gåpåmod at 
gennemføre en sådan bedrift.
Det er bare så flot, og et eksempel på, 
at man kan sætte sig et højt mål og 
også nå det.
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veJLedeRPORTRæT 
Birthe Ramsgaard UFL-Svendborg

Hvad betyder det for dig at være vej-
leder:
Jeg kan være med til at gøre en forskel for 
andre. Jeg har i ca. 20 år været spejderleder 
og der været med til at give de 10-12 årige 
oplevelser, udfordringer og lærer dem, at 
sammen kan vi meget. Da det viste sig at 
vi kunne få en UFL klub i gang i Svendborg, 
valgte jeg at melde mig som vejleder, så jeg 
kan være med til at give nogle skønne unge 
mennesker oplevelser og sammenhold.

Hvordan jeg fandt frem til UFL:
Jeg har i mange år været medlem af Lands-
foreningen Ligeværd samt i bestyrelsen på 
Fyn.

Hvad jeg laver til hverdag:
Jeg arbejder på kontor hvor jeg laver regnskab 
og andet papirarbejde for ca. 40 firmaer. 
Jeg er selvstændig og har i perioder mange 

Hej alle sammen. 
Den 04.09 var vi ude at bowling. Vi gik 
sammen hen til bowlinghallen, fik sko 
på og delte os ind på 3 hold med ca. 4 på 
hver bane. Vi spillede i en time og alle 
fik væltet nogle kegler, nogen flere end 
andre. Da vi var færdig sad vi og snakkede 
i bowlinghallen indtil vi skulle med bussen 
hjem. Alle havde en god dag. 

Skrevet af Ditte

arbejdstimer op til afleverings datoer som 
Staten har bestemt.

Hvad jeg får ud af at arbejde med unge 
UFL’er:
En masse glæde. Jeg får også et indblik i 
nogle af de ting I slås med i jeres hverdag, der 
gør jeg har lyst til at kæmpe for jeres sag og 
rettigheder, i den udstrækning jeg kan.

UNg I ÅRHUS
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NyT FRa aaLBORg

Hej alle sammen 
Vi har i Klubben været ude og høre forskellige 
firmaer efter gratis sponsor gaver, så vi har 
kunne holde banko for alle vores helt igen-
nem fantastiske medlemmer, samt elskede 
vejleder. Vi havde en rigtigt god aften som 
altid i klubben og alle vandt så alle var glade 
:-). Og så har vi tit hyggeaftener hvor man 
bla. kan strikke, -ta et spil med en anden 
fra klubben eller lave mange kreative ting, 
næsten alt er muligt i vores Klub .Glædeligt 
Jule samt varme Nytårs Hilsner.

Fra os Alle sammen i Ufl Aalborg
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NyT FRa veSTJyLLaNd

Ufl-Vestjylland siden sidst
Mandag d.14-8-17 Var vi på besøg i den Japan-
ske Have i Struer hos Tove og Egon Bested. 
Vi blev budt velkommen med en speciel 
Japansk te og fik fortalt lidt om haven før vi 
gik på eventyr. Der blev udloddet en gevinst 
til den som kunne finde kæmpe skildpadden 
som gemte sig i haven.Når man kommer ind i 
haven er der bestemte veje og stier man skal 
følge , man kan ikke bare gå rundt. Vi var inde 
i Thehuset og Dukkehuset hvor vi fik fortalt 
om skikke der følger med at have sådan have.
Der er virkelig mange stier og gange, damme 
med fisk og en masse Japanske huse og 
figurer. Jeg kunne blive ved med at fortælle, 
men det skal opleves. Vi sluttede aftenen af 
med kaffe og hjemmebagt kringle og sang 
hvor Egon spillede harmonika til. En rigtig 
hyggelig aften.

Tove Riis Jensen

Mandag d.11-9-17 Havde vi besluttet at vi ville 
op at se Struer Jernbanemuseum. Vi mødtes 
deroppe hvor der var 2 fra Museet som ville 
vise os rundt og fortælle om de forskellige 
ting vi så.Der var mange spændende ting fra 
Posthuset og der var gamle uniformer og 

de gamle togvogne som man sov i når man 
rejste til København, gamle skinnecykler og 
postbiler, lokomotiver og meget mere. Vi 
tog kaffe og kage med som vi bød på efter 
rundvisningen så var der mulighed for at stille 
spørgsmål mens vi drak kaffe. Efter en dejlig 
aften brød vi op for at tage hjem.

Tove Riis Jensen.

Mandag d.2-10-17 Var vi taget på den kine-
siske restaurant Orient hvor vi var 49 friske 
(unge) mennesker som mødte op og var godt 
sultne. Vi fik smagt en masse dejlig mad 
og sad og snakkede og hyggede til vi skulle 
bryde op ,for der er en del som skal med tog, 
til Holstebro og Herning. Vi havde en sal for 
os selv da vi var så mange, det er fantastisk 
at kunne samle så mange mennesker en 
mandag aften.

Tove Riis Jensen.

Forældre og søskende dag
Mandag d 09-10-17 Havde vi besøg, 25 perso-
ner som var nede og se hvad ufl klubben er 
for noget og se hvad vi laver. Der blev snakket 
og hygget i klubben denne aften og der blev 
vist rundt i klublokalet så gæsteren kunne få 
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et indtryk af hvad vi går og laver i klubben. 
Tradition tro skulle vi have kaffe og der var 
bagt til den store guldmedalje. Alt i alt havde 
vi en rigtig hygglig forældre/søskende dag i 
ufl vestjylland.

Anders Riis Jensen

Besøg fra Nordfyns Højskole 
V / Mogens og Eva
Mandag d. 23/10 fik vi besøg fra Nordfyns 
Højskole ved Forstander Mogens Godballe 
og Eva Riis. De fortalte om livstil og hvordan 
det er at være Kursist på en Højskole, de viste 
billeder fra en studietur de havde været på 
til Prag. Der blev stillet mange fine spørgs-
mål fra de medlemmer der var mødt frem 
til en super god aften i UFL Vestjylland det 

kan nævnes at Eva Riis er medlem af vores 
klub i Vestjylland som lige nu er på højskolen 
på nordfyn. Aften sluttede af med Kaffe og 
hjemmebagte boller.

Rasmus Riis Jensen.

Bowlingaften „Bøf & bowl Struer“ 
d. 30/10-2017
Mandag d. 30. Oktober var vi i Bøf & Bowl 
centret i Struer hvor der ventede en times 
Bowling vi var 20 ca. der deltog i bowlingaf-
ten. Da vi vendte tilbage til klubbens lokaler
var der fint pyntet op til halloween det var 
rigtig flot. Aften sluttede af med som altid 
kaffe og kage i klubbens lokaler. Igen en 
super skøn aften med mange glade unge 
memmesker.

Rasmus Riis Jensen

UFL-Vestjylland ønsker alle en rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår håber alle kommer 
godt ind i det nye år der venter lige rundt om 
hjørnet.  
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NyT FRa veSTSJæLLaNd

D. 2. september: Sejltur med Lille 
Claus
Vi mødtes i Sorø Akademihave, hvorfra vi 
skulle sejle med Lille Claus. Vi sejlede over til 
Parnas, hvor vi spiste vores medbragte mad-
pakker og drikkevarer. Derefter var vi inde og 
fodre de tamme geder, legede på den store 
legeplads og gik ture i de hyggelige omgivel-
ser. Vi sejlede tilbage til Akademihaven, hvor 
vi fandt et hyggeligt sted, vi kunne slutte af 
med kage og kaffe.

D. 8. september: Hygge og spil i Klubben
Vi var ikke så mange i klubben, så vi hyg-
gede med forskellige brætspil og en masse 
sludren. 

D. 6. oktober: Info om rejsekort
Lene og Line fra DSB fortalte om rejsekortet. 
De fortalte bla. at hvis man har et ledsager-
kort, kan man få lavet sit rejsekort om til 
handikapkort, som er billigere når man rejser. 
Det var en lærerig aften.
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D. 14. oktober: Tur til Stevnsfortet
Vi startede med at spise vores medbragte 
madpakker. Herefter havde vi bestilt en 
guidet tur rundt i det underjordiske fort, der 
blev brugt under den kolde krig. Vi hørte om 
hvilken betydning Danmark havde og så bl.a. 
hvordan soldaterne kunne bo og arbejde 
under jorden. Til sidst var vi så heldige at se 
et rigtigt F-16 fly blive samlet. Vi sluttede af 
med kage og kaffe.

D. 20. oktober: Smuksering og spørgs-
mål om elektronik
Vi lavede en sminke-krog til pigerne og et 
elektronik-hjørne til drengene. I sminkekrogen 
kunne man få lagt make-up, sat hår og få 
ordnet negle. Pigerne hyggede sig og der blev 
snakket om alt fra make-up pensler til farver 
på neglelak. I elektronik-hjørnet kunne man 
stille spørgsmål og få hjælp til alt der havde 
noget med elektronik at gøre. De unge havde 
medbragt de enheder de havde brug for hjælp 
til og fik så vejledning på to mands hånd.

Skrevet af Kons og Louise
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NyT FRa veJLe

06.09   
Foredrag om privatøkonomi, det vigtige 
budget, de dyre lån- og urimelige afbeta-
lingsordninger   

04.10   
Udflugt til Bindeballe Købmandsgård
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01.11   
Biograftur og besøg i operatørrummet 

Bo Jensen
UFL Vejle 

18.10   
Rund fødselsdag med kagemand  

25.10   
Mød en kandidat til byrådet
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NyT FRa gReNÅ

SÅ KOMMER DER LIGE LIDT NyT 
FRA UFL-GRENAA

Vi har siden sidst været på Vores årlige bade-
landstur som vi søger penge til igennem § 18 
midlerne, turen gik til Days Sea West i Nr. Nebel 
fra torsdag- søndag i uge 36. 

Den dag vi var flest var om lørdagen hvor vi 
kom op på 39, på turen var vi også en tur over 
grænsen og besøgte også Det Gamle Apotek 
i Tønder hvor hele under etagen er fyldt med 
julepynt året rundt. 

Resten af rummene er fyldt med alt fra dinge-
noter til dippedutter. 

Resten af turen gik med badeland, bowling og 
max hygge ude i husene.
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NyT FRa gReNÅ

Vi har også været i Djurs Sommerland til Halloween og se udsmyk-
ning og selvfølgelig også prøvet nogle af de vilde forlystelser.

Resten af tirsdagene siden sidst er gået med sund mad, gåtur, 
svømmehal, filmaften og hygge. 

Den 7. november havde vi besøg af 2 politikere. 

Senere kommer Mette Davidsen med DigiSafe.

Tina Spliid Rasmussen
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NyT FRa  
HeRNINg IKaST BRaNde

Meget er sket i UFL Herning, Ikast Brande, 
de sidste uger. Vi har haft en aften, hvor vi 
var på klatrevæg, hvor der blev brugt kræfter 
og overskredet egne grænser. Modige var de 
unge mennesker. Vi har været på landsmøde 
med masser af socialt samvær med andre 
klubber og så har vi haft besøg af en ny UFL 
klub, som er startet op i Ringkøbing. Sidst, 
men ikke mindst har vi haft besøg af politi-
kere fra Herning Byråd inden det kommende 
kommunalvalg. 

SEJT :)

Så blev toppen nået :)

Og lidt hjælp skulle der tilMed en hånd, er det ikke lidt vovet? :)
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Kreativ hygge, spil, besøg fra UFL Ringkøbing, en dejlig 
aften, hvor Ringkøbing kunne se, hvordan vi hygger på 
vores Cafe-aftener

Besøg af politikere inden det kommende kommunalvalg. 
Spørgelysten var stor – HVAD KAN I GØRE FOR OS? Denne 
aften startede vi med spisning – rigelig pizza til alle :)

Kommunalvalg aften i UFL HIB. 
Torsdag d 26-10-2017 kl. 19-21 

Aftenen startede med pizza og sodavand til alle. Der var inviteret følgende til vores kommunalvalg aften fra Herning kommunes byråd: 
Anne Marie Søe Nørgaard, Venstre 
Lone Nielsen, Socialdemokraterne 
Peter Villadsen, Socialistisk Folkeparti 
Efter pizza præsenterede de sig hver især og fortalte, hvad deres parti har af mærkesager indenfor kommunal politik. Nu var det tid til, at de unge i UFL kunne stille spørgsmål til panelet. Mange emner blev det til, Job til hjerneskadet, billigere bolig, hvorfor er der sparet på handicap området, ledsagerordning. Forslag til en ressourcebank, hvor de unge UFL kan bidrage med det, de nu kan, klippekortsordningen til udsatte unge, så de derved selv kunne bestemme, hvad de ville bruge deres hjælp til. Kunne være ture til København, Århus, Hjerl Hede. Der blev opfordret til at søge § 18 midler ved kommunen til vores klub. Der var en god debat mellem de unge og panelet. Aftenen sluttede med kaffe kl. 20.45. 
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NyT FRa STORKøBeNHavN

sin tid været med til at støtte klubben mens 
hun var aktiv.

Idet hele taget har vi gået meget op i politik i 
vores klub her op til kommunalvalget.
Vi har bl.a. haft debatmøde hvor forskellige 
lokalpolitikere har været ude og fortælle om 
hvad de står for og hvad de evt. ville kunne 
hjælpe unge som går i unge for ligeværd med 
rent kommunalt.

Her til december holder vi vores årlige juleaf-
slutninger både for pårørende og en afslut-
ning kun for dem der går i klubben.

Vi sir tak for et rigtig godt år og ses i det nye

Venlige Julehilsner 
UFL Storkøbenhavn

Siden sidst er der sket en del ting,
Den 30 september var vi 33 unge der tog til 
Landsmøde på Dalum,
Vore næstformand Carsten fik UFL-Prisen 
sammen med sin Rulle-Marie for at ha styr 
på at vi altid har sodavand i vores klub samti-
dig med at han også har styr på indbetalinger 
til ture og at være med til at planlægge dem.
Carsten var helt rørt til tårer :)
I det hele taget skal der lyde en tak for en 
fantastisk dag og aften til alle afdelinger 
herfra.
Vi glæder os allerede til næste gang vi ses.

Vi har efterfølgende haft besøg af Pia Al-
lerslev i klubben.
Hun kom bl.a. for at fortælle om hvad hun 
har udrettet som børne og ungdoms politiker 
i København.
Hun går af her til kommunalvalget, men har i 
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NyT FRa UFL ROSeNHOLm

Her kommer det lige lidt nyt info om hvad, er der sket i 
UFL Rosenholm siden sidste blad

I september har vi blandt andet haft sund mad aften og 
gentaget en succes med banko

 Lørdag d. 7. oktober tog en lille flok af sted til Gam-
mel Estrup herregårdsmuseet på Djursland
Vi gik i kælderen og så hvordan danske hjem, industri og 
landbrug var i gamle dag. 
 Vi møde købmand Julie og pølsemand Christian.
Sluttede en god eftermiddag med at spise aftensmad 
på Auning kro.

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

 25. oktober var der spilleaften, hvor der var gang i 
mange spil og en hyggelig stemning.

1. november, motion, hvor vi startede med lidt gym-
nastik, bagefter en omgang limbo hvor Bjørn var den 
der var bedst. Til sidst fik vi kaffe og frugt
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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: Bente Hegewald, 51 21 04 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19

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

UFL – Hjørring
Formand: Jeanette Christensen, 27 29 67 45 
Lone Hørsel, 30 85 86 89
Tinna Jensen, 30 85 86 91

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 
Anette Bang, 61 31 59 07
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: Lasse Jensen, 42 48 76 82
Anders Hareskov, 28 56 84 44
www.uflvejle.dk

UFL – vestjylland
Formand: Rasmus Riis Jensen, 28 77 30 36
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, 22 58 90 91 
Vejleder: Birthe Ramsgaard 40 33 18 91 
www.ufl-svendborg.dk

UFL – Roskilde
Vejleder: Gitte Kronbak Nielsen

UFL – Ringkøbing/Skjern
Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66
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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


