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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 

Seneste deadline for indlevering af artikler og billeder i 2015

December……………………………….29. oktober 2015

Husk venligst! 

Hvert billede skal 

sendes vedhæftet 

mailen som fil.

Håber at i alle har haft en dejlig sommerfe-
rie, og har fået lavet et godt klubprogram til 
efteråret.

Fra d. 23. til d. 25. oktober er der kreativ kur-
sus i Struer, hvor der er mulighed for pileflet, 
smykkeværksted og maling. Håber at mange 

har lyst til at deltage. Som i kan 
se på billederne, har jeg været 
på uddannelsesmessen i Aarhus 
d. 8/9.

Med venlig hilsen
Trine Hansen

Landsformand
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LANDSMØDET 2015
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I weekenden d. 26. og 27. september, blev der traditionen tro, holdt 
landsmøde i UFL på Dalum Landbrugsskole.

Ca. 260 UFL’er deltog, og som det fremgår af billederne, bød dage-
nes program på meget forskelligt blandt andet korsang, generalfor-
samling, festmiddag og efterfølgende dans og musik.

I bladet som udkommer til december, vil der være en præsentation 
af den nye bestyrelse, og der vil blive vist flere billeder fra dagene.
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LANDSMØDET 2015
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DHL
AARHUS, AALBORG OG KØBENHAVN

Se de dejlige billeder fra DHL i Aarhus, Aalborg og København
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NYT FRA AARHUS 

Jesperhus
Søndag den 16 august 2015 Var ligeværd og 
Ufl  Aarhus i Jesperhus. Vi var ca.25 personer 
af sted vi kørte hjemme fra Aarhus kl.9.00 
og var i Jespershus kl.11.00. Vi startede med 
at gå lidt rundt og se på hvad vi havde lyst til 
at prøve, der var nogle som var ude at køre i 
karrusel, og nogle var ude at sejle.
Så var der tid til frokost kl.13.00 på Piratkro. 

Da vi havde spist var der nogle som var inde 
at se 4d-biograf, og der var nogle der var 
rundt at se på de smukke blomster der er 
rundt om i parken, mens andre tog en tur i 
toget som kører rundt i hele parken. Kl. 16.00 
kørte vi oppe fra Jesperhus og var i Aarhus i 
gen kl.18.00, glade og godt trætte efter en 
rigtig god tur. 

Skrevet af Bente fra Ufl Aarhus
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UDDANNELSESMESSER,
AARHUS, VEJLE, ODENSE OG ROSKILDE

Unge for Ligeværd deltog i uddannelsesmesserne rundt i hele landet – vi 
kontakt til mange som var interesseret i vores forening. Se alle billederne her!
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Fredagshygge
Som noget nyt har vi siden maj måned haft 
fredagshygge  den første fredag i hver måned 
på cafeen ved Randers Bo og Erhverv.
Vi starter kl. 13.00 og slutter kl. 16.00. Vi be-
taler 20 kr. for at være med . Så er der chips, 
popcorn, kage eller pølsehorn og  snobrød. 
Vi kan også købe øl og sodavand.

SIDSTE NYT FRA RANDERS 

D. 5. juni var der to, der spillede for os. Det var 
Rikkes bror og hans ven. ”Steven & Søren”, 
der spillede. Det var super godt!
 Vi  var heldige med vejret, så vi sad uden for 
hele tiden. 
Der var rigtig mange unge mennesker den 
dag  - en dejlig start på weekenden.

Tanja Sjøgreen
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NYT FRA UFL ROSENHOLM 

Midt i maj tog en lille skare fra klubben, en 
gåtur hen til udendørs fitness ved Horn-
slet hallen. Alle fik en god gang motion og 
brændt nogle kalorier af -  så der blev plads til 
en is efter strabadserne. 
D. 3/6 tog vi en blæsende og solbeskinnet 
onsdag, en tur til sletterhage fyr og tysker 
tårnet.
Sofie, Pia og Michael H.C. overraskede de 
andre med frisk plukkede jordbær, som de 
havde købt ved en bod på vejen. 
Igen i år var vi nede hos vores vejleder Bodil 
og hendes mand for grille, som er blevet til en 
årlig fast tradition inden sommerferien. Det 
er en rigtig hyggelig aften. Alle tog selv det 
kød med de skulle have grillet. Bestyrelsen 
stod for alt tilbehøret.
Som vi har gjort det mange år den sidste 
gang inden sommerferien, var der is til alle og 
alle fik ønsket hinanden en god sommerferie.
D. 5. august startede klubben igen efter som-

merferien. Vi startede med en hyggelig aften 
i klubben, hvor vi fortalte hinanden om, hvad 
vi havde oplevet i sommerferien.
D. 12. august tog 7 personer af sted til Følle 
strand for at bade, men der var ikke rigtig 
stemning for at bade så det var kun Jan, 
Henrik og Michael der var ude at soppe. Efter 
vi havde fået en kop kaffe, kørte vi videre til 
Kalø slots ruin, og gik en tur.
Sidst i august havde Lene og Lasse inviteret 
os ned til P95 petanque klub i Hornslet, hvor 
Lasses far underviste os i petanque og spil-
lede turnering. Vi var så heldig at P95 gav en 
sodavand, men vi havde selv taget kaffe og 
kage med.

Se flere billeder og video klip på hjemmesiden.

Scan koden eller gå ind på 
ufl-rosenholm.dk.
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NYT FRA SYDVEST

10 års jubilæum i UFL-Sydvest, onsdag 
den 17. juni 2015.
I klublokalerne på Drosselvej 28 i Esbjerg mar-
kerede vi jubilæumsfesten, hvor 70 personer 
ved til stede.
Vi havde inviteret mange gæster, blandt an-
det de venlige ”sponsorere” der i den sidste 
tid har skaffet os f.eks. billetter til Speedway, 
og gavekort til brug for gevinster ved vores 
Fastelavnsfest, og til pakkeleg ved Julefro-
kosten. Og den søde dame der har været og 
undervise os i Zumba, og andre hjælpsomme 
mennesker der har hjulpet til ved forskellige 
aktiviteter og med forskellige sponsorater. Og 
vi havde også besøg fra Esbjerg Kommune. 
Lene holdt en lille tale og bød velkommen, og 
de mennesker der har hjulpet os fik hver en 
fin æske chokolade. Vi fik fine gaver, blandt 
andet et gavekort på en tur på restaurant for 
alle UFL’erne ved den første klubaften efter 
sommerferien.

Menuen ved jubilæumsfesten var helstegt 
pattegris, med en kæmpe salat buffet til og 
sodavand. 
Vi fik besøg af en rigtig god og sjov tryl-
lekunstner Lasse (se: www.lasseshow.dk) 
– som tryllede for os og med os, og som også 
lavede ballonfigurer til dem der havde hjulpet 
til med trylleshowet.
Det var en dejlig jubilæumsfest med mange 
glade gæster.

Det ene foto viser vores formand der er i gang 
med at pynte det smukke bord. 
Og det andet foto viser slagteren der er i 
gang med at tilberede maden.

Vores første klubaften i efteråret 
2015.
Efter sommerferien 2015, holdt vi vores 
første klubaften i UFL-Sydvest torsdag, d. 13. 
august 2015. Klubben brugte en af jubilæ-
umsgaverne, og vi var alle i byen, og spise på 
en restaurant. Gaven var fra Lokalforening 
Ligeværd Sydvestjylland.
Vi var 28 unge og vejledere på Restaurant 
Flammen, og her fik vi kæmpe grill buffet og 
sodavand. . 
Da vi var færdige med at spise, gik vi i samlet 
flok op på torvet i Esbjerg, hvor der i forbin-
delse med Esbjerg Festuge var koncert med 
Lars Lilholt. 
Det var en rigtig dejlig aften og en god start 
på vores nye sæson i UFL-Sydvest.
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NYT FRA STR. KØBENHAVN

25 unge og 4 vejleder tog til Kreta den 20. 
juni til den 27. juni.
Den første dag mødtes vi i Kastrup Lufthavn. 
Vores fly var forsinket i 45 min. Flyve turen 
tog tre timer og ti min. Hotellet hed Chrispy 
World og lå ved Kolimbari-kysten. Der gik to 
vagter rundt og holdt øje med det hele. Efter 
ank. fik vi vores nøgler, og mange af os gik i 
seng hurtigt derefter.

Søndag den 21.
Vi kunne vælge om man vil blive på hotel-
let og slappe af og bade nyde den gode sol 
som var på 30 grader. Eller tage på gå tur til 
Kolymvari der lå par km.

I nærheden af hotellet lå der også en nedlagt 
bar hvor vi jokede med at åbner en afdeling 
af UFL da det er jo nok er billigt at købe ejen-
domme dernede i øjebilkket.

Kl.  20,30 var der underholdning hvor en 
mand og nogle gange en kvinde i scooby-Doo 
kostume kom fordi og dansede.

Mandag den 22.
I dag skulle vi op kl. 05.00. Kl. 06.00 blev vi 
hentet af en bus, der ville køre os til Knossos 
- en gammel by fra bronzealderen, der ligger 
ved en af Kretas største byer. Vi fik en rund-
visning og fortælling om hvordan Knossos var 

UFL-Storkøbenhavn på ferie til Kreta
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opstået, og hvem der havde genfundet det og 
bygget det op igen. 
På vej hjem havde vi en time til at ose og 
shoppe lidt. Det tog to timer at køre hver vej. 
Om aftenen på hotellet var der græsk dans. 

Tirsdag den 23.
I dag kunne man vælge hvad man vil lave, bare 
man var mindst tre afsted sammen. Vores 
vejleder Christian har en god grund til, hvorfor 
man skal være tre.  Så kan én komme til skade, 
én kan hente hjælp, og én kan blive tilbage 
hos den tilskadekomne. Nogle tog til Chania. I 
Chania var også mulighed for sejle en tur, hvor 
man kunne se fiskene i vandet og hoppe ud og 

svømme sammen med guiden.Om aftenen 
var der igen underholdning på hotel.

Onsdag den 24.
Turen i dag gik til Elafonisi, hvor der er en 
flot strand, som der siges at være lyserød af 
blod efter en massakre – eller også skyldes 
det røde muslingeskaller. Vi lå det meste af 
dagen på stranden, mens nogle af os spillede 
kongespil. På vej hjem tog vi på markedsbod i 
bjergene ved Kissamou-elafonisiou, hvor der 
var smagsprøver af Raki (spiritus).

Torsdag den 25.
Vi tog bussen ind til Chania, hvor vi gik nedad 



Unge for Ligeværd18

Lidt om UFL-Storkøbenhavn 
i september
I vores klub fik vi besøg af chefkok-
ken Sune fra Hotel Bella Sky. Han 
ville forkæle os med en tre-retters 
menu. Det var virkelig lækkert mad, 
der manglede ikke noget. Vi var lidt 
over 30 personer den dag.  
 
Den 13 august startede klubben 
igen efter en lang sommerferie. Vi 
så billeder fra Kreta-turen og der 
blev læst højt fra dagbogen vi skrev 
i løbet af turen. Så spiste vi kage, 
som formanden havde bagt. Vi fik 
talt om, hvad vi eller havde fået 
sommerferien til at gå med. Her d. 
27. august skal vi ud og løbe DHL-løb, 
det skal nok blive sjovt. Det var det 
sidste gang!  

Vi glæder os til at starte tirsdags-
klubben op igen d. 22. september. 
Her har vi medlemmer mellem 17-23 
år. Klubben er i samarbejde med 
Brøndby STU Produktionshøjskole. 
Før sommer deltog mellem 20-30 de 
5 gange vi holdt klubaften før ferien.

de gamle gader og markeder, hvor man 
kunne købe alt lige fra flotte smykker til store 
skinker. Til frokost spiste vi ved Middelalder-
havnen.

Fredag den 26.
I dag slappede vi af, og vejleder Christian 
havde fødselsdag. Der blev spillet ”Happy 
Birthday” to gange, da Helle havde fødsels-
dag næste dag.

Lørdag den 27
Det var en øvdag, for vi skulle hjem. Det var 
dog godt vi tog hjem, for det begynde at 
sile ned i store regnmængder. Ved tre tiden 
landede vi i Københavns Lufthavn efter en 
god uge. 

Tak for en dejligt tur alle sammen.
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NYT FRA VEJLE

I juli blev UFL kontaktet om vi havde nogle 
”friske unge mennesker” som kunne hjælpe 
Vejle Handicap center.
De skulle flytte og manglede nogle som 
kunne pakke deres inventar ned i flyttekas-
ser.
Selvom det var i ferie perioden meldte lærke, 
Ditte, Thomas samt vejleder Anders, der blev 
pakket lystigt ned og flyttet komfur, kølekø-
leskabe og fryser.

Handicapcenter i Vejle var rigtig glade for vo-
res hjælp, de kunne ikke selv klare opgaven.
Efter 3 dage med sved på panden var et helt 
handicapcenter pakket ned, super indsats af 
de ”friske unge mennesker”

I Vejle får vi et stort hus der indeholder Frivil-
ligcenter og  Handicap Center, Vi drømmer 
om at UFL Vejle også kan bruge de lokaler til 
aktiviteter.
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Sommerafslutning ved Fuglsang Sø 
ved kajak klubben den 4. juni 2015..
Som afslutning på 1. halvår 2015 valgte vi i 
klubben vanen tro lidt kajak sejlads på Fugl-
sang sø ved Herning. Her var mulighed for at 
alle de, som havde lyst på betryggende vis 
kunne prøve kræfter med lidt kano sejlads. 
Vejret var helt godt, så der var mulighed for 
at få tændt op i grillen så der efter sejladsen 
kunne serveres lidt grill pølser og brød samt 
lidt at drikke til, inden der blev ønsket god 
sommerferie.

UFL HERNING & IKAST-BRANDE

Opstart efter sommerferien den 13. 
august 2015. 
Torsdag den 13. august var vi klar til at starte 
op efter sommerferien, og Da Inger Marie 
havde gode forbindelser til vejrguderne kunne 
vi med god samvittighed lave et udendørs 
arrangement. I forbindelse med vore klublo-
kaler er der et rigtig godt udenoms område, 
hvor vi har mulighed for at lave lejerbål, så 
der kunne bages snobrød, samt efterføl-
gende laves pandekager. For ligesom at holde 
fysikken i god stand var der også lavet en lille 
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rundboldskamp, så man rigtig kunne blive 
sulten. Ved et sådant lejerbål er der jo god tid 
til at fortælle om egen ferie og høre, hvordan 
andre har brugt deres, så snakken gik bare 
derudad. 
Det var rigtig dejligt at se, så mange, der var 
mødt frem, samt ligeledes at se, at der kom 
nye, som gerne ville se om klubben var så god 
som de havde hørt.
 
UFL Herning & Ikast-Brande er på den korte 
tid den har eksisteret blevet en rigtig god 
klub, hvor man har indtrykket af, at de unge 
nyder at komme. Ja selv de voksne og unge-
vejlederne ser ud til at nyde tiden vi tilbringer 
sammen. Når der skal købes ind, laves klar 
til snobrød, pandekager eller andet, så er 
de frivillige bare klar til at byde ind, skal der 

arrangeres sport eller andet, så er der nogen 
der byder ind. Hvor er det dejligt at være en 
del af en klub, hvor tingene bare kører, og alle 
bliver hørt, uanset om det er vilde eller ikke 
vilde forslag. Der er altid plads til nytænk-
ning, men hvor kan det bare anbefales andre 
at få unge vejledere ind, da det giver de unge 
et helt andet mod og medspil.

Nu, hvor jeg har fået opgaven at skrive dette 
indlæg vil jeg lige sige, at det er en fornøjelse 
at være en del af klubben, hvor ordet lige-
værd tages bogstaveligt. Så fra min side en 
stor tak til alle vejledere, både unge og gamle 
i klubben, samt en tak til i unge, som altid 
kommer med godt humør.

MVH. Aage MC
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Vi er kommet godt over vores ”åbent 
hus” arrangement, og er kommet 
godt tilrette i de nye lokaler.
Vi har været til landsbrugsmesse, og 
til open by night, og har haft som-
merafslutning med fodboldgolf og 
grillmad.

Da vi startede op efter sommerferien, 
havde vi besøg af Mette fra Ligeværd, 
som fortalte om DigiSafe projektet. 
I projektet bliver der udviklet en app, 
som kan hjælpe os til at blive dygtige 
til at bruge internettet.
Samme dag havde vi besøg af en fra 
Klap projektet, som er et projekt, hvor 
man som førtidspensionist kan få 
hjælp til at få et job -  det var meget 
lærerrigt.
Nu må vi se hvad efteråret bringer af 
aktiviteter.

Skrevet af Tina, formand 
for UFL-Grenaa

NYT FRA GRENAA
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NYT FRA UFL THY/MORS

Billeder fra vores koloni tur til Grønhøj Strand. 
Her havde vi en hyggelig weekend hvor der 
var svømmehal som blev godt benyttet. Og 
andre gode faciliteter udenfor. Den første 
aften vi kom, grillede vi sammen, rigtig 
hyggeligt. Bagefter var der nogle der havde 
arrangeret lidt underholdning til aften. Som 
et af billederne bla. viser galt det om at have 
flest skumfiduser i munden :) Ellers en dejlig 
aften. Dagen efter brugte vi i Fårup sommer-

land. Der blev prøvet næsten alle forlystelser.. 
Men desværrer mødte vi ikke Dolph (den blå 
bamse, som er med i reklamerne) Vi sluttede 
dagen af derinde med at få noget at spise. 
Vi kom tilbage til hytterne, denne aften stod 
på afslapning da vi var trætte efter den lange 
dag i sommerland. Enten hyggede vi os i hyt-
terne eller i svømmehallen..

Mvh. UFL Thy/Mors
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NYT FRA TØNDER

Oplevelser i UFL-Tønder klubben

Den 29 april 2015 og 13 maj 2015 Havde vi 
igen fået Lars Ravn fra DGI til at komme ud i 
Soldater skoven og lave sjove aktiviteter med 
os. Vi Klatrede i et stort træ hvor vi skulle 
helt oppe i toppen næsten og ringe med en 
klokke, Vi skød også med bue og pil og så 
havde han også lavet en leg hvor der var 3 
spande og man skulle gerne kunne ramme en 
af spandene med sådan nogle ringe men hvis 
man ikke kunne ramme så var man ude af 
legen. Vi kæmpede alle om at blive vinderen 
af legen men der blev kun en vinder og det 
var Jens Kristian som der blev vinderen.

Den 27 maj 2015 Gokart v. Egil Thyssen 

Vi Kørte langt ud på landet ud til en stor mark 
som var blevet lavet om til en gokart bane. 
Humøret var højt hos alle og nogen glædet 
sig til at køre gokart. De gokart som vi kunne 
komme ud at køre i var special bygget til at 
der kunne sidde 2 i sådan en pga der er mu-
ligheder for at udviklingshæmmet/handicap-
pet også kan komme med ud at få en køre 
tur. Det var bare på med hjelmen og selen og 
så drønede man bare der ud af. Nogen røg en 
lille smut tur ud i rabatten men kom heldigvis 
ud på banen igen ved hjælp af dem som der 
stod for det. Der var også nogen som der fik 
en lille dreje tur i jorden det så sjovt ud. Det 
var bare en helt fantastisk aften og vi har al-
lerede sat en ny dato på til hvornår vi skal ud 
og køre igen.

Den 24 juni 2015 Sommerafslutning i Solda-
terskoven

Vores årlige sommerafslutning i Soldatersko-
ven hvor vi mødes klokken 18:00 og hygger 
os. nogen tænder bål andre står for at grille 
og andre gør klar til at stille salat, hjemme-
lavet kartoffelsalat og tilbehør på bordet og 
service klar. Det er dejligt at være sammen 
med så mange sådan en aften og ønske alle 
en rigtig god sommer og alle får altid det nye 
hjemmelavet program med hjem inden der 
gårs på sommerferie så de ved hvad der så 
sker igen fra efter sommerferien. 

Den 12 August 2015 startede vi op igen i 
klubben med fællesspisning  kl 18:00 udenfor 
hvor vi grillede og hyggede os. 

Den 26 August 2015 holder vi bare alminde-
lig klubaften kl 19:00 hvor vi hygger med at 
spille spil feks, wii, bræt spil og kort og hygge 
snakker. 

Den 2 September 2015 skal vi igen ud og køre 
gokart v. Egil Thyssen kl 19:00 og der skal der 
gives max gas og bare have det rigtig sjovt.

Mange venlig hilsen Maj Frodelund formand 
for UFL- Tønder
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Kære UFL og andre interesserede.
Selvom vi stadig nyder det dejlige efterår, så 
er det tid til at tænke på næste års skitur, 
som er vores skitur nr 22 -  og som finder 
sted i uge4 - 2016.  14 af deltagerne har været 
med næsten alle årene.

Vi skal til Østrig til Zell am See. 

Afrejse er den 25januar og hjemkomst bliver 
den 31 januar  2016

Vi kører med luxusbus og der er opsamling 
rundt omkring i landet- men det hører du 
nærmere om.
Prisen er 3600 kr. (Bus, ophold og mad)
Hertil kommer liftkort ca 1500 kr og  evt. 

Skitur 2016
skileje ca 700 kr. Du må gerne tage dine egne 
ski med.Hotellet ligger i den lille by Zell am 
See. Her findes en svømmehal, forretninger 
og små cafeer.

Turen er for trænede og nybegyndere. Der er 
ikke mulighed for langrend.
Vi er 7 ledere, hvoraf flere er dygtige instruk-
tører, så alle kan få hjælp.

Har du lyst til at komme med så udfyld ven-
ligst den lille slip som er nedenfor – send den 
snarest til Ole Schmidt, Niels Buggesvej 9, 
8800 Viborg  – du må også gerne maile 
ole@hgs.dk  så hører du nærmere.

Venlig hilsen Kirsten Fabian 
og Ole Schmidt

                    

Navn:

Adresse: 

By:

Tlf. 

e-mail 

Jeg ønsker at reservere en plads på skituren 2016.

✂

Send denne snip til Ole Schmidt, Niels Buggesvej 9, 8800 Viborg.
Du må også gerne maile: ole@hgs.dk. Du kan også ringe til Ole 20239770

Lokalforeningen Ligeværd Viborg arrangerer og inviterer
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NYT FRA VIBORG

UFL8800-Viborg
Vi har siden sidst været til Havefest i Lystrup 
og sikke en fest . Vejret var fantastisk og 
alle var i super humør. Vild Smith og ”Ham 
den Lange var inviteret til at få festen op på 
kogepunktet og det lykkedes.

”Ham den lange” lavede Workshop med RAP, 
hvor alle kunne komme og lave deres egen 
RAP og derefter opføre det på scenen sam-
men med ”Ham den lange” – Anita og Nicolai 
var superseje.
 

Som afslutning på sæsonen besøgte vi 
sØnæs, Viborg nye vandpark. 
Det blev en til sjov aften med masser af 
udfordringer, idet der er mange forhindringer 
som man skal krydse for at videre og klarer 
man det ikke !!! Så bliver man våd og det blev 
Kasper.

Sommer med sol og varme, har der ikke 
været meget af ! Men vi har flere gange taget 
turen til Hald Sø, hvor vi har været ude og 
bade, samt lavet bål med snobrød. 
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Traditionen tro inviterede Jette til Grill hygge 
og Rasmus alias ”Hvalrossen” var Grillmester 
og sørgede for at kødet blev perfekt. Senere 
på aftenen skulle det vise at ”Tøserne og 
Tøsedrengen” var de bedste til ”Kongespil”, 
hvilket ikke passede de friske drenge.

Vi glæder os til Landsmødet 2015 – Vi ses 
derude.
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NYT FRA VESTJYLLAND

Ufl-Vestjyllands tur 
til Dresden og Spreewald
Så kom dagen, hvor vi skulle på vores rejse 
nr. 23. Igen i år i samarbejde med Riis rejser. 
Bussen var fyldt helt op (53 deltagere), og vi 
havde deltagere fra seks klubber, København, 
Lillebælt, Sønderborg, Herning Ikast-Brande, 
Midtjylland og så fra egen klub Vestjylland.

Vi startede tidlig morgen fra Lemvig, og efter 
endt opsamling kørte vi til Fredericia, hvor vi 
fik kaffe og rundstykker. I år skulle folk selv 
tegne nødvendig rejseforsikring som kan 
dække alle  udlandsture. Vi havde desværre 

en deltager, der ikke kunne komme med på 
turen men vedkommende fik tilbagebetalte 
hele beløbet da han havde tegnet en afbe-
stillingsforsikring.  Vi havde igen i år vores 
fantastiske chauffør fra de tidligere år Erik. 
Han gjorde igen i år en rigtig god indsats. Da 
vi nåede frem til vores hotel i Radeberg var 
der aftensmad og indkvartering.

Førstedagen om søndagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi til Dresden, hvor 
vi fik en spændende rundvisning. Da vi havde 
fået frokost kørte vi tilbage til hotellet, hvor 
vi slappede af og nød det gode vejr. Om afte-
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nen var der ca. 8-10 personer, der tog sig et 
spil bowling mens de andre hyggede sig.  
På andendagen om mandagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet tog vi bussen til Lüb-
benau, hvor vi fik en sejltur på de særpræ-
gede kaner. Under den flotte og afslappende 
sejltur gjorde vi ophold ved en restaurant, 
hvor vi fik en god 2 retters menu. Da vi var 
nået i land var der mulighed, for at gå lidt 
rundt og se på butikker. Da vi nåde tilbage til 
hotellet sidst på eftermiddagen slappede vi 
af og nød det gode vejr. Om aftenen, havde vi 
hyggeligt samvær.

På tredjedagen om tirsdagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi til Dresden, 
hvor vi fik en rigtig flot sejletur op ad floden 
Elben. Da vi var kommet i land fik vi frokost, 
og derefter kørte vi tilbage til hotellet. Da 
vi nåede tilbage til hotellet slappede vi af 

og nød det gode vejr. Under festaftenen var 
Chresten Bossen oppe og give en gave og 
rosende ord til 10 og 20 års jubilarerne. Bag-
efter var Jens og mig oppe og holde en tale. 
Efter aftensmaden var der musik og dans, 
hvor danselysten var stor.

På fjerdedagen om onsdagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi med bus til det 
Sachsische Schweiz, hvor gjorde ophold ved 
sandklipperne ( Bastei-klippen). Da vi var 
kommet udenfor var der mulighed for at går 
rundt og kigge. Da vi havde nydt den flotte 
udsigt gik vi tilbage til bussen, hvor vi fik 
frokost. Om aftenen hyggede vi os hjemme 
på hotellet.  

 På femtedagen om torsdagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi til et indkøbs-
center, hvor der var mulighed for diverse 
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indkøb. Da vi havde fået frokost kørte vi til 
Radeberg pilsener, hvor vi fik en rundvis-
ning. Bagefter var der mulighed for indkøb 
i deres butik, hvor købelysten var stor. Om 
aften holdte chefens 2 børn en lille koncert 
for os og derefter var der snak og hyggelige 
samvær.

På sjettedagen om freda-
gen. Efter en god mor-
genmadsbuffet kunne vi 
atter sætter kursen mod 
Danmark. Imens vi kørte 
til Rødekro var Chresten 
oppe og sige tak for en 
god og oplevelsesrig tur til 
Dresden og Spreewald. Vi 
nåede til Rødekro i Søn-
derjylland ca. kl 17:00, hvor 
vi sluttede turen af med 
en 2 retters menu, inden 
det gik til de forskellige 
aflæsningssteder.

Vi oplevede igen i år et rigtig godt socialt 
sammenhold. Alle var rigtig gode til at hjælpe 
hinanden og at have omsorg for hinanden.

Skrevet af
Jakob Lykkegaard
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NYT FRA FUTURA

I Futura har vi været på nogle spændende 
ture i sommer.
Vi været på rundtur i København. Som i ser 
på billederne, oplevede vi mange af Køben-
havns seværdigheder. Vi havde en rigtig 
hyggelig tur.
I slutningen af juni var vi på vores årlige 
koloni. I år gik turen til Lalandia. I år vandt 
Kenneth Olsen pokalen.
På sommerens program har også været en 
gåtur i området – hvor vi hyggede med is.
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Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.   |   Tlf. :  86 66 22 68  |   detny@havredal.dk  |   havredal.dk
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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: Nancy Danielsen, 40 55 23 29 
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
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