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Hvad kan I her i jeres UFL klub?

- Vi kan skabe et mødested og frirum, hvor man kan komme og 

være, som man er, uden der stilles krav. Her kan vores medlem-

mer være sociale og føle sig trygge.  Vi skal nå ud til de unge, 

der er i gråzonen. Primært unge på STU-uddannelserne.

Hvilke aktiviteter laver I med jeres medlemmer? 

- Det kan være bowling eller banko. Vi har også været i biogra-

fen, hvor vi havde halvtreds medlemmer med, det var en rigtigt 

god tur. Vi har også klubaftenener, hvor vi bare spiller spil, og 

her til vores sommerafslutning skal vi ud og ro i kajak, så det er 

mange forskellige aktiviteter.

Hvad betyder de nye lokaler for klubben?

- Det betyder, at vi har fået en fast, tryg base til medlemmerne, 

hvilket er vigtigt, da vi har flyttet meget rundt. Derudover er lo-

kalerne så rummelige, at der er plads til at have flere aktiviteter 

kørende ad gangen. Der er også mulighed for at låne skolens 

store udendørsarealer til fysiske aktiviteter.

I har en del frivillige gymnasieelever i klubben. Hvad gjor-

de I for at få dem til at engagere sig i klubben?

- Det kom sig af, at vi lavede et stillingsopslag til Herning Frivillig 

Center, der kørte et projekt med at engagere unge i frivilligt ar-

bejde. Min datter foreslog, at hun kunne dele opslaget med sin 

gymnasieklasse på Facebook, og det endte med, at der faktisk 

var stor interesse for at være frivillig blandt de unge.

Hvordan har jeres erfaringer været med at bruge gymna-

sieelever som frivillige?

- Det har været noget af det bærende for klubben og de aktivi-
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Vi skal nå ud 
til de unge i gråzonen
UFL Herning og Ikast-Brande fik nye lokaler på Vestervangskolen den 2. maj. Vi tog 
i den forbindelse en snak med voksenvejleder og kasserer i klubben, Inge Marie 
Winther, om klubbens arbejde og deres succes med at bruge gymnasielever som 
frivillige.

teter, vi har. De har blandt andet arrangeret Zumba-dans og 

hockeyturnering. De kan noget andet, end vi ”gamle” kan. De 

har en anden energi og tilgang til aktiviteterne. Vores medlem-

mer synes også, det er hyggeligt at snakke med dem og ser op 

til dem som en slags rollemodeller.  Jeg kan klart anbefale at en-

gagere unge mennesker som frivillige. Det har været en stor 

succes. 


