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UFL Klub Futura
Mette Fangel – 2823 5223

UFL Randers
Martin Worm - 2879 1632

UFL Storkøbenhavn
Britt Kristensen - 2234 7317

UFL Odense
Anders Bogaard - 2442 6521

UFL Lillebælt
Jonas Aamand – 2360 5543

UFL Sønderborg
Jeannet Jensen - 6170 8316 

UFL Tønder
Maj Frodelund – 2247 6728

UFL Sydvest
Niels H. Boddum – 5337 8826

UFL Vejle
Thomas Hove - 2257 3332

UFL Aarhus
Jimmy Rohr - 2684 2442

UFL Grenaa
Tina S. Rasmussen – 2298 0886

UFL Rosenholm
Henrik T. Jensen – 2247 9277

UFL Hjørring
Jeanette Christensen – 2024 4724

UFL Aalborg
Jes Veirum – 2273 3633

UFL Thy/Mors
Mette Holm – 4033 8422

UFL Vestjylland
Jan O. Christensen – 6115 6854

UFL Midtjylland
Mads Lønvad – 3074 6878

UFL Herning, Ikast, Brande
Anders Lauridsen – 5059 5896

UFL Vestsjælland
Benjamin Djuraas - 2346 2243

De første UFL-klubber så, takket være 

energiske og idérige forældre og fagfolk, 

dagens lys i 1993 – i dag har UFL et klub-

tilbud til unge med særlige behov 19 ste-

der rundt i landet, vores medlemstal stiger 

år for år og på nuværende tidspunkt tæl-

ler foreningen ca. 1.100 medlemmer fra 

18 år.  

Hvad sker der i klubberne?

Alt muligt og kun fantasien sætter græn-

ser - er det korte svar! 

Kigger man i UFL’s seneste medlems-

blade, kan man med egne øjne se, at der er 

noget om snakken. Medlemmerne har 

sendt artikler og billeder, som beskriver ak-

tiviteter som karaoke-sangaften, bowling, 

sundheds aften med motion og madlav-

ning, kursus i hjertemassage, foredragsaft-

ner med f.eks. politi og politikere.

Der er ofte ture ”ud af huset” – det kan 

være alt fra en biograftur til et flerdags op-

hold et andet sted i landet, hvor egnen bli-

ver undersøgt med de historiske og kultu-

relle briller på.

UFL er med til at udvikle din personlig-

hed 

Mange unge med særlige behov isolerer 

Ufl, Unge for ligeværd 
– de unges egen fritidstilbud

sig hjemme på egen bopæl eller hjemme 

hos deres forældre, og har ofte svært ved 

at bryde isolationen. Det er derfor vores 

ønske i UFL, at så mange som muligt får 

kendskab til vores klubtilbud. Vi oplever, 

at de unge i UFL får et stærkt fællesskab 

med ligesindede, hvor der er plads til for-

skelligheder, og hvor de selv har indflydel-

se på deres klub.

Ofte opdager de unge klubben via de 

mange sociale aktiviteter – som tiden går, 

engagerer de sig og tager ansvar for at ska-

be et inspirerende fællesskab. UFL-klubber-

ne skaber rammerne for, at udvikle de un-

ges interesse for og evne til, aktivt at med-

virke i et demokratisk samfund. 

 

Bestyrelse i UFL lokalt og på landsplan

De unge er organiseret med egne besty-

relser i de 19 klubber, derudover har UFL 

en landsbestyrelse, hvor bestyrelsesmed-

lemmerne arbejder i tre forskellige udvalg, 

økonomi-, kursus- og bladudvalg.

I hver af de 19 klubber er tilknyttet vej-

ledere. Vejledernes rolle beskrives bedst 

ved – at de er i klubben for at ”holde hån-

den under” de unges beslutninger og akti-

viteter. Landsbestyrelsen i UFL arrangerer 

bestyrelsesweekend for samtlige bestyrel-

sesmedlemmer – her undervises der i be-

styrelsesarbejde og samtidig giver weeken-

den mulighed for at udveksle erfaringer på 

kryds og tværs i foreningen. Temaer som 

”grundlov og demokrati” og ”kommunika-

tion og samarbejde” har givet deltagerne 

et fagligt indhold krydret med hyggeligt 

samvær med venner fra andre klubber i 

landet.

Endvidere arrangeres der årligt et 

landsmøde, hvor ca. 350 medlemmer del-

tager. Her er en del af programmet den år-

lige generalforsamling, og ligeså fast på 

programmet er festmiddag, dans og disko-

tek.

Hvordan bliver jeg medlem af UFL?

På hjemmesiden www.ufl-ligevaerd.dk – 

tryk på BLIV MEDLEM 

29Ligeværd august 2013

TeKsT: le
n

a
 D

o
n

K
Jæ

r
 a

n
D

r
e

a
s

e
n


