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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 
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Tønder 
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Gadgaard 
Schnoor 
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Trine Hansen 
Sekretær 

21 93 40 26 
Roseholm 
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Kristensen 
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Vestjylland 

Kristian  M.  
Christensen 
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Midtjylland 

Klaus  
Nielsen 
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Thy-Mors
  

 

 

Mette  
Graugaard 
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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 

Seneste deadlines for indlevering af artikler og billeder i 2015

Oktober: .........................................26. august
December: .................................27. november

Husk venligst! 

Hvert billede skal 

sendes vedhæftet 

mailen som fil.

Jeg har været til folkemøde på Bornholm 
sammen med UFL og Ligeværd. Det var rig-
tigt dejligt og spændende at være med til.

Jeg vil ønske jer alle sammen en 
rigtig god sommer 

Mvh Trine landsformand 
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FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
D. 11.-14. JUNI

Torsdag: ”Vi  kørte imod Allinge. Vi fandt 
der hvor vi skulle stå, og fik UFL-flyers 
stukket i hånden og så var det ud og give 
dem. Vi fik givet flyer til Helle Joof, som 
måske ville kigge forbi.

Fredag: ”Vi kom til Allige og Christian smed 
os af, og vi gik ned til Kæmpestranden 
og fandt vores telt, vi gik rundt med flere 
flyers og fik hilst på mange mennesker. Vi 
skulle have samtalesalon, hvor vi skulle tale 
om fritid, hvordan bruger vi den osv.”

Sandra fra UFL-Stor København 
fortæller om at være med på 
folkemødet:

Ligeværd har været til Folkemøde på Born-
holm og alle organisationer i Ligeværd har 
haft arrangementer i teltet – og har været 
med til at fortælle gæster i teltet om Lige-
værd og UFL.

I UFL havde vi fredag samtalesalon om fritid 
sammen med Andreas fra Borgerlyst.
Der kom andre udefra for at være med, og 
vi har spurgt deltagerne fra UFL, hvad de 
synes om at være med.
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>

Marie Troelsen fra København:
Det var dejligt at være med til at rekla-
mere for klubben, og første gang jeg 
var på Bornholm.

Os fra klubben boede i et sommerhus 
og kom allerede mandag d. 8/6, så vi 
kunne nå rundt og se Bornholm. Vi så 
Hammershus, røgeri, Middelaldercen-
tret og Grennesminde, som er en skole 
hvor der går unge med særlige behov.

Det var sjovt at møde nye mennesker 
og opleve de mange boder og se hvad 
de lavede.
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Mette Holm fra Thy/mors:
Det er godt at være her. Der har være 
mange nye indtryk. En oplevelse som 
du ikke får der hjemme. Jeg fik se hel 
masse boder og snakket om UFL. Vi kom 
om onsdagen og boede i sommerhus. 
Lørdagen havde vi en fri dag, hvor vi så 
Hammershus og Rønne by. Der skal ikke 
være foredrag om søndagen, for mange 
har pakket sammen før tid. Hvis jeg får 
tilbuddet igen, vil jeg gerne med.

Landsformand Trine 
Hansen fra Rosenholm:
Det er været en spændende og 
lærerig weekend. Har været i 
kontakt med mange nye 
mennesker. Jeg var så heldig at 
blive interviewet at Martin Kras-
nik fra DR 2 om hvad vi synes om 
folkemødet. Jeg fortalte, at vi fra 
UFL er usynlige i valgkampen.

Jeg fik fortalt mange om UFL, og 
har været henne ved andre boder, 
og se hvad de havde.
Deltager gerne igen.



7Unge for Ligeværd

Formand Britt Dyrvig fra UFL Storkøbenhavn:
Det har været dejligt at deltage. Jeg kom sammen 
med min mand torsdag aften.

Vi havde en god stand med havudsigt, og vejret 
var med os. Fik delt nogle brochure ud og fortalte 
om UFL. Jeg fik gået meget og set en hel masse. 

Vi hørte et foredrag om pårørene som sygehuset 
og kommunen skal tage hånd om. Søndag var 
kedelig, der skete ikke så meget.



Unge for Ligeværd8

UNGE FOR LIGEVÆRD 
AFHOLDER SAMTALESALON PÅ FOLKEMØDET:

Unge for ligeværds samtalesalon på folkemø-
det havde fokus på fritid. Deltagerne blev budt 
velkommen med et billedkort og en at tale med. 
Billedkortet var udgangspunkt for den første 
samtale, og en opvarmning til at tale om fritid. 
Dernæst blev deltagerne inddelt i grupper på fire 
til en samtale-kvadrille, hvor snakken gik livligt 
om fritid. Der blev talt om: hvad kan du bedst 
lide at bruge din tid på? Hvad er fritid for dig? Og 
hvornår føler du dig fri? Derefter blev alle bedt 
om at placere sig på et barometer, som var mar-
keret af en pink snor gennem teltet. Baromete-
ret gik fra helt enig til helt uenig. Der blev f.eks. 
spurgt, hvor enig eller uenig er du i at ”Jeg er fri 
til at bruge min tid som jeg vil”. Til sidst bød UFL 
på en kop kaffe og mulighed for, at høre mere 
om UFL fra nogle af de unge fra UFL-klubberne, 
som deltog på Folkemødet.
Til UFL’s samtalesalon talte alle med mennesker 
de ikke kendte, og hørte deres perspektiv på og 
erfaring med fritid.
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UFL’s landsbestyrelse har været til vælger-
møde hos PMU i Sindal mandag, d. 8/6.
Det var en rigtig god oplevelse og spørgerly-
sten var stor.
Vælgermødet havde fokus på unge med 
særlige behov herunder deres vilkår og mu-
ligheder. 

De deltagende kandidater var: 
• Marianne Jelved
• Daniel Rugholm
• Bent Bøgsted
• Bjarne Laustsen

Esben var ordstyrer til vælgermødet som var 
godt besøgt af unge fra PMU, deres forældre, 

VÆLGERMØDE
HOS PMU SINDAL

medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra 
PMU. 

Spørgsmålene var mange, og vi fik tilsagn 
om, at politikerne blandt andet ville have 
fokus på billige boliger til unge på kontant-
hjælp. Indholdet i et STU tilbud på PMU og 
Ligeværds andre skoler og uddannelsessteder 
blev ros og fremhævet som et godt uddan-
nelsestilbud til unge med særlige behov.
 
Bolig-, uddannelses-, og beskæftigelses-
situationen for unge med særlige behov, var 
centrum for vælgermødet hos PMU i Sindal, 
hvor repræsentanter for UFL’s landsbestyrel-
se deltog. Her ser i billeder fra vælgermødet!
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Vi fra UFL-Grenaa havde Åbent Hus lørdag, 
d. 13/6, i forbindelse med at vi er flyttet i nye 
lokaler.

Sådan en indvielse skal jo gå rigtig til, så vi 
havde inviteret Norddjurs borgmester Jan Pe-
tersen til at komme og klippe den røde snor.
Så lidt om dagens program... Formand Tina 
Spliid Rasmussen holdt velkomst tale, så 
var det borgmesterens tur til at tale. Han fik 
overrakt den gyldne saks på den røde pude 
og snoren blev klippet. 

Mange af gæsterne var brugerne og deres 
pårørende. Vi hyggede med champagne 
og kransekage, som hører til. Det var rigtig 
dejligt, at få besøg af vores næstformand 
Marianne Lomholt som stoppede sidste år. 

Der var også fint besøg fra radio Djursland, 
hvor en del af os blev interviewet til en 
udsendelse. 

NYT FRA GRENAA

Til frokost fik alle kanapeer, så ingen gik 
sultne derfra.

Vores nye klublokaler er kommet ned til 
jorden – så nu er der mulighed for at have 
gangbesværede og kørestols brugere med, 
som har været vores mål.

Derudover har stedet dyr heste, geder og 
kaniner, som man kan gå ned og besøge. Der 
er hoppepude, bålsted, skaterrampe, stor 
udendørs scene og boldbaner, så mon ikke 
alle kan finde på noget at lave. 

I 2016 når vi kender vores nye sted godt, vil 
vi gerne invitere andre UFL-klubber til hyg-
geweekend.
Vi er glade både brugere og vejledere.

I kan også se billeder fra vores tur til Ree 
Park.

 Lisette
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NYT FRA KØBENHAVN

Til vores generalforsamling var vi 25 unge, og 
både regnskab og budget blev godkendt . Til 
vores bestyrelsesmøde blev den nye besty-
relse sat ind i de nye poster. 
Formand: Britt 
Næstformand: Mike  
Bladskriver: Sandra 
Slikkasse: Julie 
Sodavand: Frederik og Carsten og  
Sekretær: Kim 

Mogens holdt et spændende foredrag om 2. 
verdenskrig og Danmarks befrielse. Vi hørte 
om hvorfor der er krig, og hvordan verden i 
dag ser ud. Den 16 april fejrede vi Dronning 
Margrethes fødselsdag, vi fik besøg af „dron-
ningen“ i klubben, hvor vi sang fødselsdags-
sang og spiste lagkage. Den 24 april havde vi 
forårsfest, det blev holdt i Glostrup, og  vi var 
rigtig mange. Grennesminde spillede op til 
fest og dans, og alle hyggede sig. 

Den 2. maj skulle vi på tur til Bonbonland. 
Vi havde godt vejr, og vi havde selv frokost 
med. Der blev prøvet en del sjove ting, og 
alle var godt trætte, da vi kom tilbage. Den 
5. maj havde vi fået æren af at høre foredrag 
med Peter Mygind, som kom og fortalte om 
mobning og socialt ansvarlighed. Virkelig 
spændende at høre om, og det fik også sat 
nogle ting igang i vores hoveder . 

Ha’ en rigtig god sommer

UFL-Storkøbenhavn
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NYT FRA LILLEBÆLT

UFL-Lillebælt
Sønderborg den 17.-18. april 2015.

Kanonkuglerne fløj omkring ørerne på os. 
En skrap og sur oversergant kommenderede 
rundt med os. „Hænderne op af lommen“ 
blev der brølet til Inge, en af vores frivillige. 
Alle tilskuere blev beordret til at synge fød-
selsdagssang på dansk til en tysker, der blev 
70 år. Derefter skulle vi alle stå på 4 rækker 
med kvinder og børn bagerst. Så skulle der 
marcheres i takt imens vi sang „Dengang vi 
drog af sted.......“

Vi overlevede på trods af, at vi blev vidne til 
et slagtehus, hvor sårede soldater blev bragt 
hen. Det fløj omkring med ambuterede arme 
og ben. Nogle soldater klarede det ikke, men 
der blev bedt det sidste Fadervor for dem 
eller de blev givet den sidste dram.

Som det fremgår af ovenstående beretning 
var det en fantastik oplevelse at deltage i 
årsdagen for slaget ved Dybbøl Mølle i 1864 
på Historiecenter Dybbøl Banke 1864.
Udover ovenstående skuespil var der forskel-
lige aktiviteter, men for at deltage skulle man 
først veksle sine penge til skillinger, som man 
havde dengang.
Vi kunne bl.a. lave pandekager, skrive breve 
med pen og blæk, støbe sin egen kugle samt 
se 2 gode film.
Vi kan varmt anbefale et besøg i Sønderborg 
og ikke mindst Historiecentret og Sønderborg 
Vandrehjem.
Vi har lyst till at nævne en anden god ople-
velse fra i år. Nemlig at vi fik besøg fra UFL-
Vejle og de kom 25 personer. Det var rigtig 
hyggeligt og vi har planlagt at mødes igen.

Venlig hilsen
UFL Lillebælt
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NYT FRA 
HERNING, IKAST & BRANDE

Vi har været på rundvisning på Hernings store 
nye bibliotek. Der er mulighed for at komme 
og høre foredrag – det næste er med Bubber, 
der kommer for at fortælle om det at være 
ordblind. Der var flere som meldte sig til med 
det samme.

I starten af maj, var vi på besøg i Løvbak-
kerne, som er et naturområde lige uden for 
Herning. Vi hjælp naturvejlederen med at 
finde træ og få tændt bål. Alle blev sat i sving 
med at ordne grøntsager og skære pølser. Vi 
fik fantastisk mad og det var rigtig hyggeligt.
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Vi har holdt fest aften sammen med UFL 
Hjørring. Vi havde en rigtig hyggelig aften, 
som startede med fællesspisning. Det var 
noget rigtig dejligt mad vi fik. Efter vi havde 
spist satte folk sig sammen ved et par borde 
for at spille kort og snakke med hinanden. 
Der blev sunget og danset. Da folk var trætte 
blev musikken slukket og folk gik til ro. Næste 
morgen spiste vi morgenmad sammen inden 
UFL Hjørring skulle hjem. En rigtig god aften.

Vi har også været til valgaften på Thy værk-
stedet i Thisted, hvor de forskellige politik-
kere kom fortalte om, hvorfor vi skal stemme 
på dem. En lærerig aften hvor der blev stillet 
mange spørgsmål.  

Hilsen UFL Thy/Mors

NYT FRA UFL THY/MORS 
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Vi har været på besøg hos vores vejleder 
Peter Thorøe. Han har et fritidslandbrug med 
12 simmentaler kvier. Han har en John Deere 
traktor og en fin havetraktor som vore hjem-
mevejleder Bjarne ville prøve. Så skulle Jens 
Kristian, Randi, Heine og jeg selvfølgelig også 
prøve en tur. Peters døtre havde bagt boller 
og de smagte rigtig godt. Under besøget hav-
de vi blad udvalgs møde og fik lavet et rigtig 
godt halv års program. Efterår/vinter 15/16. 
Det var en rigtig hyggelig aften.

Den 8/4 var vi inviteret på Højer frivillig 
brandværn af vores medlem Kim Falkhave.
Han er frivillig brandmand og næsten færdig 
med sin uddannelse. Han havde hjælp af 
Theis og Rene. Vi blev delt op i 2 hold for at 
blive vist rundt af Theis og Rene, da vi var 
rigtig mange. Efter rundvisning fik nogen 
en tur i brandbilen af Theis og andre blev på 
stationen ved Rene og Kim. Kim blev pakket 
ind i alt sit udstyr. Randi fik lov til at prøve at 
have flasken på ryggen og masken på. Der var 
flere andre der også prøvede at have maske 
på og ilt flasken på ryggen. Til slut fik vi en 
gratis sodavand. Det var en rigtig spændende 
og hyggelig aften. 

Den 27. maj mødtes vi ved klubben og kørte 
sammen ud til Egil som havde gokart. Vejret 
var med os, alle var i godt humør og havde 
glædet sig. Gokart banen var ude på en mark 
et godt stykke ude på landet. De gokart Egil 
har er speciel bygget, og der kan sidde 2 i 
sådan en. Det er føreren der styrede gokarten 
og så kan en udviklingshæmmet som f.eks. 
sidder i kørestol komme med ud at køre og 

NYT FRA TØNDER 

holde ved et rat og lade som om de styre. 
Man er spændt godt fast og har hjelme på 
pga. sikkerheden. Man kan køre stærkt og 
det suser og kilder i ens mave, når man er 
ude at køre og det er rigtig sjovt. Vi har sat 
det på programmet igen her til september, 
da det var en stor succes, og vi glæder os 
allerede. 

Venlig hilsen fra formanden 
Ufl-Tønder Maj Frodelund
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Den 3/6 var vi 21 personer i 5 biler, der 
drog afsted fra klubben på Drosselvej mod 
FÆNGSLET i Horsens. Da vi ankom til Hor-
sens blev der serveret vand og brød.

Da vi havde spist de lækre sandwich, gik vi 
ind i FÆNGSLET, vi havde bestilt en rundvis-
ning kl. 19.00.

Vi blev vist rundt af en rigtig sød ung dame, 
som fortalte os om hvordan fængslet havde 
været brugt, både i de sidste år indtil 2006, 
hvor det lukkede, men også i meget gamle 
dage, ja helt tilbage i 1853, hvor fængslet blev 
taget i brug. 

Pludselig ringede telefonen i FÆNGSLETS 
lægeværelse.
Som i ser på billedet følger Henriette og 
Morten med i Kim T’s telefon-samtale.
Efter rundvisningen købte vi lidt ind i souve-
nir butikken, inden vi kørte mod Esbjerg.

  
   
 

NYT FRA SYDVEST
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NYT FRA VESTSJÆLLAND

Den 24. april havde vi diskotek, hvor Klaus var 
DJ med sit lysshow. Vi fik chips og sodavand.
Den 8 Maj havde vi en stand på sundhed og 
livskvalitets messen i Slagelse. Der kom flere 
interesserede, og vi fik delt mange foldere, 
aktivitetsplaner og UFL armbånd ud.

Om aftenen havde vi madlavning i klubben, 
hvor vi lavede farsbrød med stegte rodfrugter 

og bagekartofler med dressing og hvidløgs-
smør. Vi bagte også en rabarbertærte til 
kaffen.

Den 22 Maj spillede vi bankospil, derefter 
hyggede vi os med Kirstens hjemmebagte 
fransbrød med ost og marmelade.

Inge
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NYT FRA VIBORG

Året 2015 er speciel for UFL-8800, idet vi har 
sagt farvel til vores trofaste og fantastiske 
Jette Hauge, der efter mange år som front-
kæmper for klubben, har overladt den daglige 
trivsel og styring til Palle Mortensen. Palle har 
fået hjælp af Julie Kastbjerg, der til daglig er 
ansat på ”Ny Havredal”. Julie har fast onsdag 
aften og Palle har mandag aften.
Vores aktiviteter spænder vidt og er planlagt 
ud fra vores medlemmers ønsker. 
Vi laver mad og spiser sammen næsten hver 
mandag og onsdag. Disse spisninger byder 
nogle gange på lidt ekstra, såsom vores ”En-
gelske” julefrokost lavet af Andy fra Dansk 
Røde Kors og Julies overdådige Påskebord 

Herudover har vi været i svømmehallen, 
Motortræf i Allingåbro og på Morten Korch 
Museum i Grønhøj. Morten Korch Museet er 
det eneste i Danmark og vi kan varmt anbe-
fale alle en tur tilbage til dengang, hvor Poul 
Richardt gik på Landevejen og sang ”Er du 
dus med Himmels fugle og skovens grønne 
træer” . Det er ren nostalgi og som afslutning 
får man selvfølgelig kaffe med Kringle og en 
sang eller to fra Krofatter og Museumsejer 
Gregers Laigaard.

Tak for en super Weekend i Vingstedcentret 
og Vi håber at gense mange af jer til Lands-
mødet 



29Unge for Ligeværd



Unge for Ligeværd30

NYT FRA VESTJYLLAND

Intet forår uden forårsfest, det er en ubryde-
lig regel her i Vestjylland, så der blev brug for 
alle frivillige kræfter da årets forårsfest skulle 
stables på benene.
Der skulle laves en lækker tre-retters menu, 
dækkes borde, pyntes og så videre.
Det store arbejde blev udført af nogle meget 
dygtige damer, nemlig Else Kathrine, Tove, 
Kirsten, Margit, Tove Ø og Tina. Vi skylder 
dem en stor tak for deres arbejde.
Det er en tradition at vores forårsfest holdes 
sammen med Ligeværd Vestjylland, og også 
i år var der mødt en god flok op med højt 
humør. Da alle var mødt, kunne man tælle 57 
medlemmer.
Under spisningen var der et par taler og der 
blev også tid til en gang amerikansk lotteri.
Jo stemningen var rigtig god. Efter maden 
skulle vi så have ”rørt benene” og til at hjælpe 
med det, havde vi igen fået Chris og Maria til 
at spille og synge. Dansen gik indtil klokken 
var omkring 23, derefter skulle vi have ”skrup 
a`mad” som bestod af lune rundstykker med 
pålæg.
Da festen var slut var der en 8-9 stykker som 
hjalp hinanden med at få ryddet op og fejet 
gulvet.

Mandag den 4 maj 2015 var pigerne på besøg 
i tøjbutikken Jasmin i Struer.
Vi gik i samlet trop til butikken, hvor 2 damer 
stod klar til at tage imod os. De var vældig 
søde og hjælpsomme. Der blev serveret chips 
og diverse vand for os.
Der var godt gang i handelen, de unge piger 
nød, at der var god tid, og at der ikke var an-
dre i butikken. Det var en rigtig god aften.

Lørdag d. 9. maj tog UFL Vestjylland på en 
længe ønsket tur til Herningcentret. Vi kørte 
samlet i bus derned og kunne få snakket og 
grinet lidt sammen i bussen inden den store 
shoppetur. 

Vi havde 5 dejlige timer i centret, hvor alle gik 
rundt i små grupper og fik købt lidt ind i de 
mange butikker. Indimellem mødtes vi til fro-
kost eller kaffe og kunne vise frem, hvad der 
var blevet købt, og der var mange fine indkøb.
Alt i alt en dejlig dag som sluttede kl.15. Da 
turen gik hjemad igen med trætte folk med 
endnu mere trætte ben og mange ekstra 
poser i hænderne.

Mandag den 11. maj var det så ”de unge 
mænds tur” til at tage på indkøb i en tøjbutik 
i Struer.
Vi havde fået en aftale med Mr. Arthur på 
gågaden. – Vi ankom præcis kl. 19.00 og der 
var 2 indehavere + en frisk ekspedient til at 
tage imod os. 
Vi hørte lidt om butikken, hvorefter der var kø 
i de forskellige prøverum, og købelysten var 
stor blandt de unge mennesker, hvilket gav 
lidt ”ventetid”.
Det blev opvejet af det flotte traktement 
med chips, sodavand, cola, rødvin m.v.
Ca. kl. 20.15 var vi klar til at gå tilbage til klub-
ben, hvor kaffen ventede. 
En rigtig god aften – og stor TAK til Mr. 
Arthur.

Mandag den 8. juni 2015 var klubben på 
besøg på gården Bubbel i Thy, hvor vores 
medhjælper i klubben – Tina – er bosiddende.
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Vi havde aftale med Bæks Busser i Ramme, 
og Aksel var frisk som chauffør i en næsten ny 
bus.- Kørt 5100 kilometer.
Da vi ankom ved 19 tiden bød Tina velkommen. 
Der var mulighed for en svømmetur i poolen. 
Samtidig blev der tændt op i grillen, og der var 
pølser og pølsebrød til alle samt saftevand.
Efterfølgende var der kaffe, the og kage. – Alt 
foregik i den skønne park lignende have.
Sluttelig fortalte Kristen lidt om gården og 

dens drift med 8 medarbejdere samt, at 
familien er 4. generation på gården.
Kl. ca. 21,00 sagde vi pænt tak for en rigtig 
hyggelig og skøn aften, hvorefter bussen 
returnerede til Struer således, at man kunne 
nå at komme med tog til Herning, Holstebro, 
Skive m.v.

Vi håber alle får/har haft en God Sommerferie
Hilsen Ufl Vestjylland
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INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING I UFL

Kære UFL’er
Du indkaldes hermed til UFL’s generalforsamling

Lørdag den 26. september 2015 kl. 14.45

Dagsordenen ser sådan ud:

Pkt. 1 Valg af ansvarlig mødeleder og referent
Pkt. 2 Valg af referent
Pkt. 3 Bestyrelsens årsberetning fremlægges til debat og godkendelse
Pkt. 4 Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 
Pkt. 5 Evt. indkomne forslag, herunder behandling af forslag til modernisering af vedtægter
Pkt. 6 Fastlæggelse af budget og kontingent
Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 Følgende er på valg:
 Kirsten Buch, Str. København
 Bente Hegewald, Aarhus, 
 Mette Graugaard Vesterager, 8800-Viborg, 
 Tina Spliid Rasmussen, Grenaa, 
 Jimmy Rohr, Aarhus, 
 Anders Holst Jensen, Odense (er på valg udenfor valgperioden)
 Suppleanter på valg:
 Brian Juel Jakobsen, Grenaa
 Mette Hansen, Herning, Ikast & Brande
 Helle Nybo Midjord, Sydsjælland
 Mette Holm, Thy-Mors
 Mike Græse, Str. København
Pkt. 8 Valg af revisor
Pkt. 9 Eventuelt

Bestyrelsen besvarer gerne korte og lette spørgsmål på generalforsamlingen. Spørgsmål som 
kræver forberedelse bedes venligst indsendt til Anette Østergaard på anette7700@gmail.com 
senest d. 11. september. UFL’s bestyrelse forsøger at få bestyrelsesmedlemmer fra så mange 
lokalforeninger som muligt – så vi er repræsenteret fra hele landet.
Såfremt der er kandidater som ønsker at opstille til landsbestyrelsen, bedes I venligt kontakte 
formand Trine Hansen på tlf.: 21 93 40 26 eller mail trunte-mor@webspeed.dk , senest 7 dage 
og helst 14 dage før generalforsamlingen. Det er ikke muligt at stile op på selve generalfor-
samlingen.
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TILMELDING TIL LANDSMØDET

Du kan allerede nu tilmelde dig til landsmødet
ved at udfylde kuponen og sende den til:

UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240  Risskov

Navn:

Pris Beløb

Frokost 
lørdag

Ciabatta bolle 
med pålæg

1 stk. 30 kr.
2 stk. 60 kr.

Middag 
lørdag aften

Festmiddag 220 kr.

Morgenmad 
søndag

Morgenmad 45 kr.

Overnatning i 
Enkeltværelse

Sengetøj og håndklæde 
er inkluderet

335 kr.

Overnatning i 
Dobbeltværelse

Sengetøj og håndklæde 
er inkluderet

285 kr.

Overnatning i 
3-sengsværelse

Sengetøj og håndklæde er 
inkluderet

200 kr.

Overnatning i 
Sovesal

HUSK selv at medbringe 
sovepose+underlag/luftmadras

75 kr.

Kr. i alt:

Jeg ønsker at bo sammen med: (skriv navn og efternavn)
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LANDSMØDET 
26. september 2015

Sidste tilmelding er den 26. august 2015

Udfyld kuponen med dit navn og adresse og læg den i en kuvert.
Kan evt. også skannes. Sendes til:

UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240  Risskov
ufl@ufl-ligevaerd.dk

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Tlf. eller mobil nr.:

Jeg skal indbetale kr. i alt:

Beløbet skal du indsætte på vores konto nr: Reg: 3627  konto nr.: 4806 195 634
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LANDSMØDET 
26. september 2015

PROGRAM
Kl. 11.00 – 13.00

Ankomst, indkvartering og frokost

Kl. 13.00 – 13.15
Velkomst 

Kl. 13.15 – ca. 14.30
Underholdning

Kor event m. Christina Boelskifte
Se evt. https://www.youtube.com/watch?v=Sq07b-SpeX4

Kort pause kl. 14.30-14.45

Kl. 14.45 – 17.15
Generalforsamling

Undervejs holdes der en ca. ½ times kaffepause.
Som afslutning på generalforsamlingen uddeles UFL-priserne.

Kl. 18.00 – 20.30
Festmiddag

Kl.20.30 – 24.00
Dansk syng med og dansemusik v. Bodega Duoen

Der vil være salg af vand, øl og vin.
Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer. 

Skoler/uddannelsessteder kan købe øl/vand klippekort i baren
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Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.   |   Tlf. :  86 66 22 68  |   detny@havredal.dk  |   havredal.dk

Husk venligst – tilmelding senest 25. august 2015

LANDSMØDET 
26. september 2015

Kære UFL’er
Så nærmer tiden sig til vores årlige landsmøde.
Landsmødet holdes på Dalum Landbrugsskole, Land-
brugsvej 65, 3., 5260 Odense S.
Som det fremgår af programmet starter vi med 
ankomst og indkvartering fra kl. 11.
Tilmeldingssedlen findes på side 33 & 34, og her er 
det vigtigt at huske at udfylde begge sider.
Til generalforsamlingen vil vi gerne, at klubberne 
præsenterer sig selv og fortæller lidt om, hvad 
der sker i klubberne. I bedes sende 3-6 billeder til 
lene@ligevaerd.dk senest d. 1. september.
(Se evt. juni bladet 2015 side 5.)
Vi kan desværre ikke garantere, at der er enevæ-
relser og dobbeltværelser nok. Vi prøver naturligvis 

at opfylde alle ønsker, men der kan være behov for 
at supplere værelserne med madrasser så nogle af 
værelserne bliver til 3- og 4-sengsværelser.
Det er derfor meget vigtigt, at i på tilmeldingssedlen 
nederst side 33, skriver hvem i ønsker at sove sam-
men med.
Husk også at der er mulighed for at overnatte billigt 
i sovesale, her skal man blot selv huske underlag/
luftmadras og sovepose. Skal man med offentlig 
transport til landsmødet foreslår vi, at man går på 
internettet og bruger www.rejseplanen.dk. 
Vi glæder os til dagen, og håber på sædvanligt stort 
fremmøde.

Mange hilsner
Landsbestyrelsen i UFL
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[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 

BØGEVANGSKOLEN
-  EN GOD START  PÅ  VOKSENL IVET

BØGEVANGSKOLEN
-  EN GOD START  PÅ  VOKSENL IVET

BØGEVANGSKOLEN | BØGEVANG 18 | 7100 VEJLE

TLF. 7582 1176 | MAIL@BVSK.DK | WWW.BVSK.DK

Som en af de frie fagskoler tilbyder vi en praktisk vej til 
uddannelse, arbejde og liv.

Du får en spændende hverdag med fokus på:
køkkenfag og botræning | idræt og sundhed | musik og 
teater | kreative fag | praktik | aktiv fritid

UTV linjen 
– ung til voksen

Her lærer du om:
din BOLIG 
din FRITID 
dit ARBEJDE 

– du får venner, gode 
oplevelser, og du kommer 
i praktik.

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

– til voksenlivet – til job
PARAT...? 

Vælg mellem Almen linje - med kostfag og kreative fag og 
Køkkenmedhjælper linje - hvor du bliver klar til at arbejde 
i et professionelt køkken.
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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)

	  

I	  2015	  starter	  StruerSkolen	  op	  med	  to	  nye,	  spændende	  skolekoncepter.	  
Parat	  til	  Erhvervsuddannelse	  og	  På	  vej	  til	  Job,	  Bolig,	  Uddannelse.	  	  
Læs	  mere	  om	  de	  nye	  uddannelser	  på	  vores	  hjemmeside,	  StruerSkolen.dk	  
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På 21’eren kan unge med særlige behov tage en ungdomsuddannelse. Et individuelt 
tilrettelagt undervisningsforløb, der er med til at modne og udvikle den enkelte unge. 
På 21’eren kan man nemlig - komme i lære som voksen.

STU-tilbud for 16-25 årige

Goldschmidtsvej 12
4760 Vordingborg
Tlf. 55 34 07 30   
Enogtyveren@enogtyveren.dk

www.enogtyveren.dk

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 

Du får din 

egen iPad

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 
 

 

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

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 

kontor@klintebjerg-efterskole.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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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 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 - Viborg
Formand: Anita Laursen, 
Palle Mortensen, 25 45 44 91 - www.ufl-8800.dk

UFL – Odense
Formand: Anders Bogaard, 24 42 65 21
Jette Bogaard, 42 28 94 98
www.ufl-odense.dk

UFL – Randers
Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Kim Blach, 21 42 82 16
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 Dyrvig , 22 34 73 17
Christian Philips 27 35 54 16
www.ufl-storkoebenhavn.dk

UFL – Sydvest
Formand: Henriette Thomsen, 25 70 80 69
Lene Sørensen, 27 65 98 63

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

UFL – Tønder
Formand: Maj Frodelund, 21 75 06 14
Jytte Frodelund, 40 40 26 59
www.ufl-toender.dk

UFL – Vejle
Formand: Søren Christiansen, 23 67 19 62
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
Formand Sven Røber Christensen, 55 50 22 
99/25 53 37 80
Inge Jørgensen, 58 26 49 77

Lokalforeninger landet over



Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov

MAGASINPOST-SMP

ID NR. 42799

Midtjylland, Aarhus Tirsdag, d. 8. september kl. 9-19 ÅFS Centret
Paludan Müllersvej 110
8200 Aarhus N

Sydjylland, Vejle Onsdag, d. 9. september kl. 9-19 DGI-Huset
Vestre Engvej 57
7100 Vejle

Fyn, Odense Torsdag, d. 10. september kl. 9-19 Dallum Hallen
Mejerivej 1
5260 Odense S

Sjælland & Øerne, 
Roskilde

Onsdag, d. 16. september kl. 9-19
Torsdag, d. 17. september kl. 9-14

Roskilde Kongrescenter
Møllehusvej 15
4000 Roskilde

KOM OG BESØG UDDANNELSESMESSERNE I DIT LOKALOMRÅDE!


