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FOrmaNdeN Har OrdeT...

NyT Fra redaKTøreN

 

 

 

     

Kim Dyrvig 
Formand 

26 92 01 46 
  København 

Anette 
Østergaard 

Næstformand 
97 92 64 30 
  Thy-Mors 

Kirsten Buch 
35 42 64 29 
København  

Hanne L. 
Johansen 

61 34 08 96  
Sydsjælland 

Jytte  
Frodelund 

74 72 55 35 
Tønder 

     

Lene  
Gadgaard 
Schnoor 

86 21 43 06 
 Århus 

Trine Hansen 
Sekretær 

21 93 40 26 
Roseholm 

Jef 
Kristensen 

97 82 34 72 
Vestjylland 

Kristian  M.  
Christensen 
29 64 56 27 
Midtjylland 

Klaus  
Nielsen 

20 64 36 37 
Thy-Mors
  

 

 

Mette  
Graugaard 

Hansen 
20 92 61 20 
Midtjylland 

     

Jonas  
Aamand  

Pedersen 
23 60 55 43 

Lillebælt 

Brian Jacobi 
Suppleant 

29 60 42 22 
Århus 

Inge Jensen 
Suppleant 

64 49 16 13 
Lillebælt 

Karina  
  Sørensen 
Suppleant  

  27 50 88 16  
  Sønderborg 

Johnna Krag 
Suppleant 

59 46 70 00 
Vestsjælland 

Kære alle i UFL :0)

Jeg håber at alle får en god påske og et dej-
ligt forår, der er på vej.
 
Ude på min arbejdsplads, der hedder Elo-
pak og som fremstiller
kartoner til mælk og juice, spørger mine kol-
legaer og også direktøren 
om hvad UFL er. Når jeg fortæller om UFL, 
synes de det er spændende. 
Også når jeg viser dem vores blad.

Jeg kan kun opfordre jer til at 
fortælle om UFL ude på jeres 
arbejdsplads.

Elopak er et af de mange støttemedlemmer 
af UFL.

Venlig hilsen
Trine Hansen
Landsformand 

Deadlines for indlevering af artikler og billeder i 2014

Juni: ..........................................1. maj
August: ................................... 2. juni
Oktober: ......................3. september
December: .....................30. oktober

Husk venligst! 
Hvert billede skal 

sendes vedhæftet 
mailen som fil.
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NyT Fra GreNÅ

Aktiviteter         
TIRSDAG 7/1 startede vi efter juleferien og 
har glædet os til at se vores kammerater. Vi 
startede med at bare hyggesnakke og hører 
hvad de forskellige har lavet i deres juleferie.
TIRSDAG 14/1 havde vi vores tradition sund 
mad hvor vi fik noget godt at spise. Der blev 
lavet en god gryderet, hvor vi alle blev godt 
mætte. Stor tilslutning, og det skal alle have 
ros for. Lisette havde forberedt noget hjem-
mefra. Tak til hende.
TIRSDAG 11/2 var vi nogle der tog ned i svøm-
mehallen for at svømme. Og dem der ikke 
var med blev i klubben og hyggede sig. Da 
vi kom tilbage fra svømmehallen var vi godt 
brugte på en god måde.
TIRSDAG 18/2 havde vi kreativ aften hvor 

nogle malede flotte malerier og andre hyg-
gesnakkede og så på hvad de andre lavede.
TIRSDAG 4/3 har vi vores bestyrelsesmøde, 
hvor vi får drøftet mange ting og får lavet 
vores aktivitetskalender til de næste 3 
måneder.
ONSDAG 5/3 er vi blevet inviteret til vores 
årlige fastelavnsfest i UFL Rosenholm og i år 
er vi en snes stykker, der tager af sted. Det er 
altid hyggeligt at være sammen med dem, 
når vi endelig er sammen. Et godt samar-
bejde med UFL Rosenholm sætter vi meget 
pris på.
 Nu er det snart tid til vores årlige generalfor-
samling. I hører nærmere i næste blad.

Hilsen FORMAND
Tina Spliid Rasmussen
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NyT Fra
HerNING IKaST-BraNde

Generalforsamling I UFL Herning Ikast-Bran-
de den 20.2.2014
Formand Anders Lauridsen, læste beretnin-
gen, hvor han kunne fortælle om et begi-
venhedsrigt år. Året havde budt på nogle 
spændende arrangementer, bl.a. bowling, 
biograftur, besøg i DGI huset til svømning og 
besøg på FCM’s Arena.
Anders kunne også berette, at klubben har 
fået nye lokaler, hvor der er rigeligt plads. 
Det blev der ved indvielsen af lokalerne på 
Vestervangskolen i Herning. Der har til alle 
arrangementer været en rigtig god tilslut-
ning. 

Efter beretningen blev regnskabet fremlagt 
af kassererer Inge Marie Winther. Efter afvik-
let valg til bestyrelsen, ser den nye bestyrelse 
således ud: Formand Anders Lauridsen, 
kasserer Inge Marie Winther, Natasja Albert, 
Henning Laursen, Jonas Lange. Suppleanter 
Anders Christian Pedersen og Jens Sahlholt.
Efter generalforsamlingen spillede Knudmo-
sebandet. De var virkelig fantastiske og for-
står at spille så det rocker - de ved, hvordan 
man skaber stemning. De har heldigvis lovet 
at komme igen til næste år igen og spille.
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NyT Fra ÅrHUS

Julefrokost og 2 ture
Den 30/11-2013 havde vi vores faste julefro-
kost. Vi startede med at hjælpe hinanden 
med at få lavet mad
og få dækket bord. Derefter havde vi en god 
julefrokost, med god mad, og der var kamp 
om mandlen. Så hørte vi julemusik, og vores 
vejleder Lars læste julehistorie op for os.

Den gamle by
Lørdag den 14/12-2013 var UFL Aarhus i Den 
Gamle By.

Der var kommet en ny del, i Den Gamle By, 
som fortalte om tiden i halvfjerdserne. Så 
havde vi julehygge bagefter.

Pool
Onsdag den 15/1-2014 var vi inde at spille 
pool. Vi var 8 personer, som dystede mod 
hinanden.
Vi havde en rigtig god aften, hvor folk hyg-
gede sig.

Hilsen Formand  Jimmy Rohr 
og Bente fra UFL Aarhus
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NyT Fra ÅrHUS
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NyT Fra STOrKøBeNHavN

I klubben har vi haft Karaoki – aften, som var 
Sing Star. 
Så har vi haft filmaften, hvor vi så ”Komtes-
sen fra benzintanken”.  Klubben gav popkorn.
Efter vinterferien holdt Claus et foredrag. 
Han er læge og har været på Haiti efter jord-
skælvet. Vi fik lidt at vide om landet, og hvad 
hans arbejde bestod i.

Lørdag den 22.02. deltog 25 i bowling. Først 
spiste vi på restaurant Butterfly. Derefter 
bowlede vi på livet løs i 2 timer. En hyggelig 
aften.

God påske
Hilsen Bestyrelsen
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NyT Fra STOrKøBeNHavN
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NyT Fra STOrKøBeNHavN
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NyT Fra THy-mOrS

Vi har haft drenge- og pigeaften. Drengene 
havde turnering i bordfodbold, pool, bord-
tennis og airhockey. Pigerne havde besøg af 
Mette fra vores lokale parfumeri, og nogle af 
pigerne fik lagt make up. 

Vi har også holdt fastelavnsfest, hvor vi slog 
katten af tønden. De unge blev derefter delt 
i hold og vi lavede forskellige konkurrencer. Vi 
havde også en konkurrence om, hvilket hold 
der kunne se mest fjollet ud på et billede. 
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NyT Fra THy-mOrS
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NyT Fra veSTjyLLaNd

Ud over de sædvanlige klubaftener, med 
kreative aktiviteter som f.eks. smykkeværk-
sted og lignende, har vi haft et par arrange-
menter, der er værd at nævne.

Vi påbegyndte klubturnering med Wi – Bow-
ling den 27. januar med indledende runder, 
hvor vi skulle finde frem til deltagerne i 
finalen. 
Der blev kæmpet bravt i ”spillelokalet”, og 
til slut fandt vi finaledeltagerne, som blev 
Tommy Stephansen, Holstebro, Jan Stephan-
sen , Lemvig og Lennart Olsen fra Herning. 
Så vi må sige, at det var en god geografisk 
spredning.

Finalen (afholdt 3. februar) blev et spænden-
de op intenst opgør, hvor Tommy vandt en 
kneben sejr, og fik såvel diplom som vandre-
pokal for sejren.
Samme aften havde vi arrangeret fælles 
spisning på restaurant Amore i Struer.
Der var samlet ca. 45 deltagere, hvor man 
kunne vælge mellem 3 retter, som var:
Kylling, Pizza eller Durum.

Maden var som sædvanlig veltilberedt og af 
god kvalitet, og der var under spisningen en 
rigtig god stemning med snak og latter.

Mandag den 24.febr. havde vi arrangeret en 
sangaften med Søren Riis fra Lemvig. Søren 
ejer sammen med broderen – Jakob – Riis 
Rejser, som har været vores rejseselskab i 
mere end 10 år på UFL Vestjyllands årlige 
udlandsrejse.

Søren trådte ind ad døren i tyroler kostume 
til vores klublokale kl. 19.00. Han underholdt 
med sang og anekdoter indtil vores kaffe-
pause kl. 20.30.

Vi nåede langt omkring; Der blev sunget op 
spillet på guitar til mange kendte kunstnere, 
bl.a. kan nævnes Johnny Madsen, Kim Lar-
sen, John Mogensen, Bamses Venner, Otto 
Brandenburg, Sys Bjerre m.v.

Og der blev sunget med på samtlige melo-
dier til rigtig stor morskab, og latteren ville 
næsten ingen ende tage. – Søren nærmest 
tryllebandt forsamlingen. 
Og selvfølgelig blev der kraftigt kaldt ind til – 
ekstra nummer. 

Alle synes, at det var en rigtig god og fornø-
jelig aften, og Søren lovede at komme igen til 
næste år.

Ja, det er utrolig, hvad man kan få for 3 
flasker rødvin.

Med ønsket om et godt forår til alle

Chresten og Bent Erik
UFL Vestjylland
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NyT Fra veSTjyLLaNd
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NyT Fra veSTSjæLLaNd

Den 19 Oktober var vi til motionsdag i et 
motionscenter i Slagelse. Vi sluttede dagen 
af med at spise på en kinesisk restaurant. 

Den 22 November lavede vi nogle flotte jule-
dekorationer og konfekt. Vi sluttede året af 
med en hyggelig julefrokost og pakkespil.

Inge Jørgensen 
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NyT Fra veSTSjæLLaNd
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NyT Fra SydveST
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veN TIL veN
Send dit indlæg til: Unge for Ligeværd, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov eller som e-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk

Kæreste søges
Ung mand på 46 år. Jeg vil gerne lære en pige at kende og måske kunne det være dig? Jeg 
bor i dejlig ejerlejlighed ned til Mariager fjord, i Hobro, hvor jeg har boet da sidste 7 år. Jeg 
interesser mig for musik, film, spil, golf, wii.  Jeg går en tur i naturen, er sammen med ven-
ner og er frisk på en tur i byen på en god restaurant. Jeg kan også godt lide at rejse, men jeg 
vil helst dele de oplevelser sammen med dig. Du skal være en glad pige og have humoristisk 
sans. Hvis du spørger min omgangskreds ville de sige, at jeg er en ærlig hjælpsom, genert, 
omsorgsfuld og rolig ikke ryger fyr. I øvrigt har jeg bil, og nyder meget at køre ud og opleve 
ting samt at besøge min familie og mine venner eller hygge mig lidt mig ved computer og 
iPad - eller cykle, hvis det skulle være! Kan godt lide at gå en tur engang imellem og er utro-
lig glad for hund. Det bedste der er sket for mig er, at der er flyttet en rigtig god ven ind… 
hun er en mops og hedder Gerda. Læs Facebook, Single.
Kristian Dahl Jensen, Strandparken 6, 9500 Hobro, Tlf.: 2036 1967, 2820 8340

Unge for Ligeværd28
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Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.   |   Tlf. :  86 66 22 68  |   detny@havredal.dk  |   havredal.dk

[Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en 
interessant pointe. Du kan placere tekstfeltet et 
hvilket som helst sted i dokumentet. Brug fanen 
Tegnefunktioner til at redigere formateringen i 
tekstfeltet med uddraget.] 

 

 

 

 

Kollegievej 5b, Nr. Nissum 
7620 Lemvig 
97 89 11 77 

post@fenskaer.dk 
www.fenskaer.dk 

STU i Vejle med
botræning og eget værelse

Kost & livsstil
Idræt & sundhed
Musik & valgfag

.

.

.
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Den Grønne Kostmedhjælper 
Vil du gerne lave spændende og sund mad til børn i skoler, 
børnehaver og vuggestuer? Så skulle du måske overveje at 
blive Grøn Kostmedhjælper på StruerSkolen. 
• Du bor på en aktiv og moderne skole med andre unge  
• Du møder nye mennesker 
• Du modtager PC-baseret undervisning 
 

 

 
                             VESTERLED 7 – 7600 STRUER – TLF. 97 85 08 22 – FAX 97 84 08 22—E-MAIL: POST@STRUERSKOLEN.DK   

WWW.STRUERSKOLEN. DK 
 

Har du problemer med ordene ? 
Har du svært ved at læse ? Du behøver 
ikke være en ørn til at læse for at blive 
Grøn Kostmedhjælper på StruerSkolen. 
Her er det nemlig først og fremmest 
kreativiteten, det handler om. Friske 
råvarer og interessen for sundhed og 
ernæring er de vigtigste skoleredskaber 
— Så alle kan være med. 

 
 

 
 
 

Landsforeningen Ligeværd  
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov 

Tlf. 86 20 85 70 — fax 86 13 87 44 
Landsforeningen@ligevaerd.dk—www.ligevaerd.dk 

  
 

 
Har dit bofællesskab eller din 

lokalforening haft  
besøg af en  

forsikrings-konsulent? 
Ring og hør mere !! 

Ring til UFL og få en brochure  
Tlf. 44 61 61 71  

 Eller Ring til HANDI-Forsikring  
Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre 

Tlf.: 36 35 96 40  
Finn Stoltze—email: fas@lev.dk 

Se: www.handiforsikring.dk  
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Støttemedlem
Hvis du er vejleder eller pårørende 
og gerne vil vide, hvad der sker i 
UFL, kan du blive støttemedlem og 
få bladet. Ring: 86 20 85 78. 
Vi kan kontaktes på samme num-
mer, hvis du kunne tænke dig at 
være vejleder i en klub.

Klintebjerg Efterskole                           
- naturlig-vis

Klintebjerg Efterskole
er et undervisningstilbud til unge 

med generelle eller specifikke 
indlæringsvanskeligheder...

Klintebjerg Efterskole 
er en prøvefri efterskole, hvor den praktiske indfaldsvinkel 

til undervisningen er højt prioriteret. Eleverne vælger efter interesse 
hvilket værksted de ønsker at modtage undervisning på.

Klintebjerg Efterskole  
har et elevgrundlag på 85 elever og er organisatorisk opdelt i 4 linier, 

som er undervisningens centrale udgangspunkt. 

Linieundervisningen skal sammen med resten af dagens indhold af 
undervisning, aktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, 

danne grundlag for den helhedsorienterede indsats, 
der bliver tilbudt skolens unge. 

På alle linier vægtes den praktiske undervisning med udgangspunkt i 
skolens almindelige fag, såsom: 

• Dansk 
• Matematik 
• Engelsk 

• Samfundsfag 
• Traktorkørekort 
• Musik/drama 

• Idræt 
• Jagttegn 
• Dykkercertifikat 

3
til unge som ikke er helt 
flyveklare 
- men færdige med grundskolen

eleverne bor på skolen og undervises praktisk 
og teoretisk i alt det, man skal kunne for at tage 
springet fra ung til voksen, personligt og uddan-
nelsesmæssigt. 

Priser fra 1.000 - 2.000 kr. pr. uge (+ evt. 
støttetimer) – afhængig af linje og evt. individuelt 
tilskud.

løbende optag foråret ‘14 eller august ‘14

udlandsture indgår i forløbet. i dette skoleår er 
der kulturtur til Berlin og skitur til sverige.

almen linje 
- tilrettelagt for unge med særlige behov. 

For den unge med behov for særligt tilrette-
lagt undervisning, individuel støtte og ekstra 
voksennormering.
Praktisk undervisning i botræning, sundhed, 
fritid og ”stå på egne ben” indgår i tilbuddet. 

Læs mere her: 
utv.sansestormerne.dk

køkken-
medhjælPer linjen 
- særligt tilrettelagt forløb med fokus på mad. 

For den unge med særlig interesse for mad 
og køkken arbejde, men som har behov for, 
at undervisningen er særligt tilrettelagt med 
individuel støtte og ekstra god voksen-
normering. 
Praktik i små og store køkkener.

Læs mere her: 
utv.sansestormerne.dk/køkkenmedhjælper

mad eller mennesker 
- bliv uddannelsesparat på Erhvervslinjen.

Bliv klar til at starte erhvervsuddannelse med 
selvtillid.
Brushupfag i dansk, mat, eng. og IT
Periodefag om studieliv og livsstil.
Linjefag i en række indgange, som Mad, 
Mennesker, Service, Natur mv - alle med 
relevant virksomhedspraktik.

Læs mere her: 
utv.sansestormerne.dk/erhvervslinje

gode tilBud

sansestormerne.dk
Tretommervej 33 • 8240 Risskov • Tlf. 86 17 85 11

En af de frie fagskoler

De beskrevne tilbud er en del af den kombinerede 
efter- og husholdningsskole, Risskov Efterskole & 
Sansestormerne. Efterskolen optager både 9. og 
10. klasses elever. 

utv ung til voksen
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Goldschmidtsvej 12

4760 Vordingborg

Tlf. 55 34 07 30   

Enogtyveren@enogtyveren.dk

www.enogtyveren.dk

På 21’eren kan unge med særlige behov tage 
en ungdomsuddannelse. Et individuelt tilret-
telagt undervisningsforløb, der er med til at 
modne og udvikle den enkelte unge. På 21’eren 
kan man nemlig - komme i lære som voksen. 
 Lars Forstander“
Man kan komme ud og bo for sig selv i en 
lejlighed. Det havde jeg ikke troet at jeg 
kunne for to år siden. Jeg har fået det ud 
af det, at jeg har lært at klare mig selv og 
sådan noget. Og det er jeg meget glad for.
 Henriette 3.års elev

 Jeg er rigtig glad for det. Der er rigtig 
mange søde mennesker dernede. Og kunderne 
de spørger om hjælp, hvis de har brug for 
det. Jeg holder mig sådan set godt tryg der.
 Christian 2.års elev
 I praktik i et supermarked 

“
“

STU-tilbud for 16-25 årige

Du får din egen iPad

DSI Munkegården
Rugårdsvej 205

5464 Brenderup

www.munkegaarden.dk
tlf. 64 44 13 83

Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk, 
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter 
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café 
og meget mere...

Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Beskyttet beskæftigelse

HÅNDVÆRK

JORDBRUG

LEVNEDSMIDDEL

bygge/anlæg & motor/metal

landbrug & haveservice

3 forskellige værksteder:

køkken & rengøring

Se video om os
ved at scanne koden

Afklaringsforløb (LAB)
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KONTaKTperSON 
til din lokalforening

Vi vil hermed erindre om, at følgende vejledere er kontaktpersoner til din lokalforening.
Opstår der spørgsmål, har i nye idéer, evt. problemer som i har behov for at drøfte.
Er i altid velkomne til at kontakte den person som står ovenover jeres lokalforening.

Ulla Jensen - Tlf.: 2891 9805 
Hjørring, Randers, Rosenholm, Grenaa

Aage Møller - Tlf.: 2980 5063, Herning, 
Århus, Vejle, Midtjylland, Sydvest

Kirsten Buch 
Tlf.: 3542 6429/2928 7719 
Storkøbenhavn, Futura, Odense, 
Vestsjælland, Lillebælt

Anette Østergaard 
Tlf.: 9792 6430/2650 6244 
Thy/Mors, Vestjylland, Tønder, 
Sønderborg, Aalborg

R E V I S O R E R N E

Jan Sejling Clausen
Per Krogh
Lars Ole Barthel
Rainer Nielsen
Jonna Jakobsen
Poul Borghus

FSR Registrerede Revisorer

FSR Statsautoriserede Revisorer

Hostrupsgade 41 . 8600 Silkeborg . T 86 81 10 33 . www.hostruphus.dk

Få styrket dine bog-

lige og ikke mindst 

praktiske færdig-

heder, før du flytter 

hjemmefra. Linjen er 

også for dig, som skal 

i gang med eller er i 

gang med en særlig 

tilrettelagt uddan-

nelse (STU).

PARAT TIL
  JOB & LIV/STU

FÅ VIDEN, VENSKABER

FÆRDIGHEDER & ERFARING

SE FILMEN OM OS

shskole.dk  // 5783 0102
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Har du brug for hjælp?
Husk at Ligeværd tilbyder en gratis bisidder i Aarhusområdet til 
unge, pårørende eller familier til unge med særlige behov.

Ring eller skriv til Ligeværd:

Telefon: 8620 8570

Mail: ligevaerd@ligevaerd.dk

Husk også at Landsforeningen Ligeværds lokalforeninger tilbyder 
hjælp til unge og deres familier.

Kontakt lokalforeningen i dit område og hør nærmere. På Ligeværds
webside www.ligevaerd.dk kan du �nde frem til lokalforeningen. 

Ellers kontakt Ligeværd via telefon 8620 8570 eller via mail
ligevaerd@ligevaerd.dk  så hjælper vi dig 
videre.

Hilsen Ligeværd

Plads til at lære Plads til at være 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  www.tolneefterskole.dk 

Sport 
Ridning 
Landbrug 
Musik 
Kunst/håndværk 
Drama/bevægelse 

It/medie 
Køkken  
Bygge/anlæg 
Motor/metal 
Natur 
Botræning 

Tlf. 98930511  kontakt@tolneefterskole.dk 
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www.teaterbygningen.dk

Teaterbygningen
FANEFJORD

Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder
som autisme, Asberger-, OCD-, ADHD, Tourettesyndrom m.v. og tilbyder:

Skole for livet...

Fiberneti alle
elev-

boliger

Internetmed højhastighed
Stor
TV

pakke

Nyteknologi iundervisningeniPad 4 (32 GB)til alle elever

til at lære:
•	 at	bo	selv	
•	 at	klare	et	job
•	 at	håndtere	sin	fritid	sundt	og	kreativt

Vi	tilbyder:
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE 
MED SÆRLIGE BEHOV;
Hele	uddannelsen,	eller	dele	af	den.

En	af	de	

Find	os	på:	www.kostogtekstilskolen.dk;
eller	skriv	til	os	på:	

mail@kostogtekstilskolen.dk
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Stedet for unge med særlige behov

For dig,
 der drømmer om nye oplevelser

Information og 
optagelse:

tlf. 9678 1435

Besøg os på
www.pmu.dk

Ole Rømers Vej 4 
9870 Sindal 

Tlf. 9678 1400 
info@pmu.dk
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Nyt fra sekretariatet v/Tonny Brøgger

Tlf. 86 20 85 79 · E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk eller lena@ligevaerd.dk

Ny medarbejder i administrationen 
Ligeværd har ansat Lene Laursen som ny 
medarbejder i administrationen. Lene er 
49 år, bosat i Egå ved Aarhus og har siden 
2006 arbejdet med bogholderi i forskellige 
brancher; senest i virksomheden Samsoc i 
Risskov. Lene tiltræder en stilling på fuld tid 
fra den 1. februar. Vi byder Lene velkommen 
og glæder os til samarbejdet. 

Vikar for redaktøren
Som  I sikkert ved, er den ”gamle” redaktør  
af UFL-bladet , Lena Donkjær Andreasen, 
sygemeldt lige for tiden. Hun er heldigvis i 
bedring. Indtil hun kommer tilbage er det så 
mig, der skal stå for bladet.

Jeg har været ansat i Ligeværds sekretariat 
siden 1. november 2012 i et såkaldt skåne-
job. Jeg er nemlig kørestolsbruger men har 
arbejdet siden jeg var en ung mand. Nu er jeg 
58 år.

Når I har tekst eller billeder til UFL-Bladet,  
må I meget gerne sende tingene direkte til 
mig på mail:
tonny@ligevaerd.dk. I er også velkomne til at 
ringe om materialet på tlf.nr. 86 20 85 79.

Tonny Brøgger
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UFL – aalborg
Henvendelse til sekretariatet, 
Lena Andreasen, 86 20 85 78

UFL – aarhus
Formand: Jimmy Rohr, 26 84 24 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19
www.ufl-århus.dk

UFL – Klub Futura – Sydsjælland
Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Helle Frederiksen

UFL – Grenaa
Formand: Tina Spliid Rasmussen, 22 98 08 86
Annette Dooleweerdt, 61 78 51 24 
www.ufl-grenaa.dk

UFL - Herning, Ikast-Brande
Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Inge Marie Winther Nielsen, 97 16 61 10
www.uflhib.dk

UFL – Hjørring
Formand: Jeanette Christensen, 20 24 47 24
Ulla Jensen, 28 91 98 05

UFL – Lillebælt
Formand: Jonas Aamand, 23 60 55 43
Inge Jensen, 64 49 16 13 - www.ufl-lillebaelt.dk

UFL – midtjylland
Formand: Anita Laursen, 30 51 04 37
Kim Erfurt, 31 61 00 07 - www.ufl-midtjylland.dk

UFL – Odense
Formand: Anders Bogaard, 24 42 65 21
Jette Bogaard, 65 92 13 30
www.ufl-odense.dk

UFL – randers
Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Walther Sambleben, 86 40 55 44
www.ufl-randers.dk

UFL – rosenholm
Formand: Henrik Tolstrup Jensen, 22 47 92 77
Bodil Lange, 21 42 80 88
www.ufl-rosenholm.dk

UFL – Storkøbenhavn
Formand: Britt Kristensen, 22 34 73 17
Marianne Drejer, 44 84 67 60
www.ufl-storkoebenhavn.dk

UFL – Sydvest
Formand: Niels Helander Boddum, 53 37 88 26
Sonja Knudsen, 28 55 22 23

UFL – Sønderborg
Formand: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
www.ufl-soenderborg.dk

UFL – Thy/mors
Formand: Mette Holm, 40 33 84 22
Anette Østergaard, 97 92 64 30

UFL – Tønder
Formand: Maj Frodelund, 22 47 67 28
Jytte Frodelund, 74 72 55 35 
www.ufl-toender.dk

UFL – vejle
Formand: Thomas H. Mikkelsen, 22 57 33 32
Solveig Nielsen, 40 42 46 60 - www.uflvejle.dk

UFL – vestjylland
Formand: Jan Ole Christensen, 61 15 68 54
Chresten Bossen, 61 33 35 38
www.ufl-vestjylland.dk

UFL – vestsjælland
Kontaktperson: Benjamin Djuraas, 23 46 22 43
Inge Jørgensen, 58 26 49 77

Lokalforeninger landet over
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