
Nr. 5 
Oktober 2017 15. årgang

- Medlemsblad -



Unge for Ligeværd2
2   Unge for Ligeværd 

 

 

 

 
Formand for UFL 
Kim Dyrvig 
Tlf. 26 92 01 46 - E-mail: 
Kim.dyrvig@get2net.dk 
  
Ansvarshavende redaktør: 
Tina Drejer, tlf.6170 7078  
tinadrejer@.mail.dk 
  
Bladudvalg: 
Trine Hansen: 21 93 40 26 
Johnna Krag: 59 46 70 00 
Jonas A.Pedersen: 23 60 55 43 
Inge Jensen:64 49 16 13 
 
UFLs Landssekretær: 
Lena Donkjær Andreasen 
Tlf.: 86 20 85 78 
ufl@ufl-ligevaerd.dk 
 
UFLs konsulent: 
Martin Drejer 
Nordrupvej 19, 4200 Slagelse 
Tlf. 6170 3278 
martin@drejer.mail.dk 
  
Indlæg til bladet sendes til 
Tina Drejer  
Nordrupvej 19, 4200 Slagelse  
E-mail: tinadrejer@mail.dk 
 
Næste blad udkommer i begyn-
delsen af august. Sidste frist for 
indlæg er 13 juli 2009 
  
Kontakt til UFL: 
UFL – Unge for Ligeværd 
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov  
E-mail  ufl@ufl-ligevaerd.dk 
 
Hjemmeside: 
www.ufl-ligevaerd.dk 
  
Trykkeri: Hadsten Grafisk 
Oplag: 1.400 stk. 
ISSN: 1603-5801 
Forside: drejerart.dk 

Nyt fra formanden -  
Nyt fra redaktøren………………….     

 
Side ..….  

 
3 

Landsbestyrelsen….…………..….. Side…….  4 

Nyt fra Konsulenten……………….. Side ..….  5 

Nyt fra UFL - Futura..………….…... Side …… 6 

Nyt fra UFL - Odense...…………... Side ...…. 8 

Nyt fra UFL - Storkøbenhavn……. Side …... 10 

UFL Butik……………………...…... Side …… 13 

Nyt fra UFL - Rosenholm....……... Side…... 14 

Nyt fra UFL - Sydvest.…....………. Side …... 16 

Nyt fra UFL - Vejle…..….…....……. Side …… 18 

Landsmødet d.26 september 2009. Side …... 20 

Ven til Ven………………………….. Side ……  24 

Nyt fra UFL - Vestjylland………….. Side…….  26 

Nyt fra Sekretariatet………………. Side……  38 

Oversigt over Lokalforeninger……. Side…….  39 

    

   

   

   

   

Annoncer…………………………... Side…….  30 

HUSK: 
Tilmelding til  
Landsmødet.  

Se midtersiderne 

Formand for UFL:
Mette Holm
Tlf.: 23 10 70 08
E-mail: mette_328@hotmail.com
 
Bladudvalg:
Bente Hegewald, tlf.: 51 21 04 42
Kirstine Henningsen, tlf.: 28 78 12 20
Christian Philips, tlf.: 27 35 54 16
Georgiana Timofte, tlf.: 42 80 86 88
Tina Spliid, tlf.: 22 98 08 86
 
Landssekretær:
Lena Donkjær Andreasen
E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk

Redaktør:
Thomas Halkjær
Tlf.: 20 69 08 50
E-mail: thomas@ligevaerd.dk
 
Sekretariatsleder:
Esben Kullberg
Tlf.: 86 20 85 77
E-mail: esben@ligevaerd.dk 
 
Indlæg til bladet sendes til:
Unge for Ligeværd
Vejlbjergvej 8A
8240 Risskov
E-mail: thomas@ligevaerd.dk
Næste nummer af bladet udkommer 
ca. 1. december. Sidste frist for indlæg  
er den 3. november 2017.

Kontakt til UFL:
UFL – Unge for Ligeværd
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov 
E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk
 
Hjemmeside:
www.ufl-ligevaerd.dk
 
Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S
Oplag: 2000 stk. 
ISSN: 1603-5801
Forsidefoto: UFL-Vestjylland

Formanden har ordet .......................................................side 3
Bestyrelsen ...................................................................... side 4
Kreativ weekend ...............................................................side 5
Kommunalvalg 2017 .........................................................side 6
Sydvest ............................................................................ side 12
Herning Ikast Brande ..................................................... side 14
Randers ........................................................................... side 16
Roskilde ...........................................................................side 18
Storkøbenhavn .............................................................. side 20
Rosenholm ...................................................................... side 21
Sønderborg ......................................................................side 22
Hjørring ............................................................................side 22
Thy/Mors .........................................................................side 23
8000C Ung i Århus .........................................................side 24
Vestsjælland ...................................................................side 25
Vestjylland ...................................................................... side 26
Vejle ................................................................................ side 28
Grenå .............................................................................. side 30
Ålborg .............................................................................. side 31
Tønder ..............................................................................side 32
Ringkøbing ..................................................................... side 34
UFL på Landkortet ........................................................ side 38

 I dette nummer er 
17 ud af 24 klubber 

repræsenteret med artikler. 
Det er fantastisk. 
Bliv ved med det.



3Unge for Ligeværd

FORmaNdeN HaR ORdeT...

Hej alle sammen
Håber i alle sammen har haft en rigtig god sommerferie, selv om 
vejret ikke har været det bedste. Nogle har måske fået lavet en 
masse derhjemme, mens andre har vært sydpå eller et andet 
sted, og klubberne er mere eller mindre ved at starte op igen 
efter sommerferie og har fået lavet et godt halvårs program. 
Der kommer landsmøde her i september hvor jeg håber rigtig 
mange at jer kommer med til. Det bliver super godt i år. 

De bedste hilsener 
Mette holm 

UFL landsformand :)

Unge For Ligeværd 
stiller spørgsmål til 
kommunal- og regionspolitikere

Kommunal- og 
regionsvalg 2017
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Bestyrelsesmedlemmer UFL

Formand
Mette Holm

Tlf. 23 10 70 08
Thy/Mors

Næstformand 
Jonas Aamand 
Tlf. 23 60 55 43

Lillebælt

Kirstine Henningsen 
Tlf. 28 78 12 20
8800/Viborg

Isakur Johannesen 
Tlf. 41 25 42 25

Sydvest

Jimmy Rohr 
Tlf. 26 84 24 42

Århus

Bente Hegewald 
Tlf. 51 21 04 42

Århus

Laust Møller
Tlf. 53 77 24 12
Storkøbenhavn

Tina S. Rasmussen
Tlf. 22 98 08 86

Grenaa

Mette G. Vesterager
Tlf. 20 92 61 20 
8800/Viborg 

Suppleant
Minh Quan Hjortlund

Tlf. 21 66 95 72
Hjørring

Suppleant
Anders Lauridsen
Tlf. 50 59 58 96

Herning Ikast Brande

Suppleant
Julie Godt Mathiesen

Tlf. 27 20 09 93
Storkøbenhavn

Vejledergruppen: Anette Østergaard – Anders H. Andersen – Mette Hansen – Christian Philips 
– Georgiana Timofte – Sasa Thomassen

PRIS... Kr. 300,- .... 
MATERIALER: Over 200,- kr. betales til den enkelte underviser.
TRANSPORT..........Togbillet til Struer Banegård – skal i selv betale
BETALING.............. Overfør venligst til bankkonto: 

Reg nr.: 9388 konto nr.: 0000223530 
DELTAGERE............max 30 personer
TILMELDINGEN til UFL, Vejlbjergvej 8a, 8240 Risskov, Att: Thomas

Sidste frist for tilmelding mandag den 9. oktober

Hvis du vil vide mere så kontakt Thomas@ligevaerd.dk  
eller ring til Thomas på telefon: 8620 8573

KREATIV  
WEEKEND  
PÅ FENSKÆR EFTERSKOLE
Den 20. - 22.  oktober 2017 
Sidste weekend i efterårsferien
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KOmmUNaLVaLg 2017

Hvorfor og hvordan?
Fakta
I Danmark afholdes der kommunalvalg hvert 
fjerde år. Det har der været holdt 27 gange før 
(første valg var i 1909), og d. 21 november i år 
(2017) bliver det afholdt igen. 
Et kommunalvalg er den afstemning hvor vi 
vælger de lokale politikere som kommer til at 
sidde og bestemme det meste af kommu-
nens politik i det område, hvor du bor, indtil 
næste valg.

Hvem kan stemme?
Alle som er mindst 18 år og dansk statsbor-
ger, eller er udlænding, mindst 18 år, og har 
boet i Danmark i mindst 3 år, må stemme til 
kommunalvalget.

Hvad bestemmer de kommunale politikere 
som bliver valgt?
Eksempler på ting som er vigtige for unge 
med særlige behov, og som bliver bestemt i 
kommunen er:
• Hvem bliver tilbudt en STU
• Hvilken STU der bliver tilbudt
• Hvem bliver tilbudt en særlig bolig, og 

eventuelt en bostøtte

• Hvem der bliver godkendt til fleksjob, og 
hvor lang tid det tager

• Hvem der blive tilbudt hvilke hjælpemidler
• Hvilken hjælp der bliver tilbudt, når man 

skal finde et job
• Hvilke fritidsaktiviteter der får økonomisk 

støtte
• Hvor let eller svært det skal være at finde 

rundt i det kommunale system, og deres 
breve, når du har brug for det

• Og mange andre ting som er vigtige for 
både din og mange andre menneskers 
hverdag

Det er godt nok ikke kommunalpolitikkerne 
som selv sidder og behandler hver enkelt 
ansøgning om eksempelvis en STU. Det er 
der sagsbehandlere og andre folk ansat til 
at gøre. Men det er på mange måder kom-
munalpolitikerne som bestemmer hvordan 
eksempelvis sagsbehandlerne skal gøre deres 
arbejde.
Kommunalvalget er altså meget vigtigere for 
dig og dine muligheder end folketingsvalget er. 

Hvordan stemmer jeg? 
(Hvis du hellere vil have 
det forklaret med en vi-
deo, så scan QR-koden) 
https://www.youtube.com/
watch?v=i9WeGx8YZ4I: 
1. Alle som må stemme til valget får et valg-

kort med posten senest 5 dage før valget.
2. d. 21 november, i det tidsrum som står på 

kortet, går du til dit valgsted, som også 
står på kortet.

3. Når du kommer til dit valgsted går du til 
det valgbord, som står på dit valgkort.
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4. Hos dit valgbord kan du bytte dit valgkort 
til en stemmeseddel, hvor alle partier og 
deres politikere som stiller op, står på.

5. Med din stemmeseddel i hånden går du 
ind i en stemmeboks.

6. Når du er i stemmeboksen, så ligger der en 
blyant, som du skal bruge til at sætte et X 
(og kun ét X) til højre for det parti som du 
vil stemme på.

7. Når du har sat dit kryds, folder du din 
stemmeseddel sammen, går ud af stem-
meboksen, og putter din stemmeseddel i 
en af de kasser til stemmesedler, som står 
udenfor din boks.

8. Sådan, nu har du stemt til kommunalval-
get.

Kan jeg få hjælp til at stemme?
Ja! Hvis du har ret til at stemme, så har du 
også ret til at få hjælp, hvis det er nødven-
digt. Den rettighed har du! Også selvom kom-
munen ikke altid er ret god til at fortælle om 
rettigheden.
Hvis du ikke kan stemme på valgdagen: 
Du kan brevstemme, før valget, hvis du er 
forhindret i at stemme på valgdagen d.21 
november. Brevstemmer kan afgives fra d.10 
oktober – d.17 november. Spørg din kommu-
ne, for at få at vide, hvor du kan brevstemme.
Hvis du vil stemme på valgdagen, men har 
brug for hjælp:
Der er mulighed for mange slags hjælp. Som 

loven er nu (ifølge Indenrigsministeriets 
hjemmeside), så kan du eksempelvis få hjælp 
til at læse stemmesedlen op, og hjælp til at 
sætte dit kryds. 
Du har også ret til selv at vælge, hvem der 
skal give dig den hjælp. Hvis du ikke selv har 
en hjælper med, så har du også ret til at få 
hjælp af valgstedets personale.
Spørg ved valgbordet, hvordan du skal gøre, 
hvis du skal have hjælp.

Formand til UFL’s medlemmer: 
Brug jeres ret til at stemme!
Formanden for UFL’s landsbestyrelse, Mette 
Holm, opfordrer alle UFL’s medlemmer til at 
stemme til kommunalvalget d.21 november. 
Mette Holm mener, det er vigtigt at man 
bruger sin ret til at stemme, og hun siger 
blandt andet:
”Ligesom alle andre borgere, så har vi også 
pligt til at stemme, og når vi går ned og 
stemmer, så bliver politikerne også mere 
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opmærksomme på os. På den måde siger vi 
til politikerne, at unge med særlige behov 
findes, at mange af os har det svært i sam-
fundet, og at de problemer skal vi prøve at få 
løst”.
Siger Mette Holm og uddyber:
”Unge med særlige behov er en gruppe som 
alt for ofte bliver overset i samfundet. Det 
er ikke godt nok. Det skal vi have gjort noget 
ved, og en af de ting vi kan gøre er at deltage 
i vælgermøder, og at stemme til kommunal-
valget, så vi får valgt nogle af de politikere 
som ser os”.
Til spørgsmålet om hvilke emner det derud-
over er særlig vigtigt for unge med særlige 
behov at få diskuteret i valgkampen, mener 
Mette Holm at:

”Hele overgangen fra at være unge til at 
blive voksen er for eksempel rigtig svær for 
mange unge med særlige behov, fordi de ikke 
får hjælp nok, når de eksempelvis skal finde 
deres egen lejlighed, skal lære at bo alene, og 
skal finde et job. Det betyder at muligheden 
for et selvstændigt voksenliv går tabt for 
mange unge med særlige behov, og det er 
synd, for de vil jo rigtig gerne.”
Siger Mette Holm og understreger igen:
”Præcist derfor er det er så vigtigt, at unge 
med særlige behov også deltager i valgkam-
pen og stemmer til kommunalvalget. Ikke 
kun fordi det skaber mere opmærksomhed 
omkring unge med særlige behov under 
valgkampen, men fordi vi på den måde kan 
få valgt nogle kommunale politikere, som 
husker de unge også efter valgkampen.”
Siger hun og bemærker:

KOmmUNaLVaLg 2017
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”Jeg har hørt mange historier fra unge med 
særlige behov, som tidligere har haft svært 
ved at få lov til at tage en hjælper med i 
stemmeboksen, hvis de eksempelvis skal 
have hjælp til at få stemmesedlen læst op, 
eller til at sætte krydset det rigtige sted. 
(ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside, så 
betyder den nuværende lovgivning dog, at 
alle har ret til at få hjælp efter behov, når de 
skal stemme. – red.)
Mette Holm slutter:
”Vi har altså muligheden for at gøre vores 
forhold bedre, fordi vi også har retten til at 
stemme. Den ret synes jeg derfor at vi alle 
skal bruge d. 21 november.”

For at få så mange som muligt af UFL’s 
medlemmer til at interessere sig for valget, 

så afholder mange UFL-klubber forskellige 
arrangementer i forbindelse med kommunal-
valget. Derfor har vi forsøgt at lave en liste 
over arrangementerne:

KOmmUNaLVaLg 2017
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KOmmUNaLVaLg 2017

UFL - Vejle 
arrangement-type: Vælgermøde. 
evt. politikere/partier, eller andre officielle 
personer som deltager: Ole Lynggaard  
Jørgensen (B). 
dato/tidspunkt: 25. oktober kl. 19-21. 
Øvrige bemærkninger: Vi har tidligere haft 
besøg af repræsentanter/kandidater fra 
partierne/listerne A, V og Ø.

UFL Sydvest og Lokalforening Ligeværd 
Sydvestjylland.
arrangement-type: Valgmøde Light.
evt. politikere/partier, eller andre officielle 
personer som deltager: Henrik Vallø (Borger-
listen) Vi forventer at yderligere 2 politikere 
fra (A) og (V) deltager.
Sted: UFL Sydvest lokaler.
dato/tidspunkt: Onsdag d. 1/11, kl. 19:00.
Øvrige bemærkninger: Vi forventer at 
invitere UFL’ s medlemmer, deres forældre, 
lokalforening Ligeværd Sydvestjyllands 
medlemmer.

arrangør: Center for Selvstændig Bolig og 
Beskæftigelse Socialudvalget
arrangement-type: Debataften. 
Sted: Sundby Væksthus, Københavns 
Kommune
dato/tidspunkt: D. 4/10, kl. 19:00-21:00.
Øvrige bemærkninger: I forbindelse med 
det kommende kommunalvalg inviterer 
Centerrådet i Center for Selvstændig Bolig 
og Beskæftigelse Socialudvalget til oplæg og 
debat.
Spørgsmål som vil blive vendt er blandt an-
det: Hvad er mine uddannelsesmuligheder?
Vil det blive lettere at komme i arbejde?
Hvad med min hjælp og støtte?
Hvad med det økonomiske grundlag, og vil 
der komme nye muligheder?

UFL-Sønderborg
arrangement-type: Introduktion til kommu-
nalvalget 
evt. politikere/partier, eller andre officielle 
personer som deltager: Kathrine svane 
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LANDMAND
GRØN PEDEL- 
MEDHJÆLPER

Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.  |   Tlf.:  86 66 22 68

detny@havredal.dk  |   havredal.dk

90 %
går direkte i job
efter uddannelse

på skolen 
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 UFL 8800/Viborg
arrangement-type: Vælgermøde
Sted: Havredal kultur- og forsamlingshus
dato/tidspunkt: 15. november kl. 16-18

arrangør: PMU Sindal
arrangement-type: Vælgermøde 
evt. politikere/partier, eller andre officielle 
personer som deltager: Socialdemokratiet, 
Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Radikale 
Venstre.
dato/tidspunkt: D. 8/11, kl. 10:00-12:00
Øvrige bemærkninger: For alle unge med 
tilknytning til PMU, herunder også gerne 
medlemmer af UFL Hjørring. 

Christiansen(V), Didde Lauritzen (A), Johnny 
Søndergaard (Alssund listen). 
dato/tidspunkt: 11. okt. kl. 19.00.
Øvrige bemærkninger: Vi inviterer forskellige 
ned i vores klub den aften. Vi vil gerne kunne 
forstå, lidt bedre, hvor krydset skal sættes til 
kommunalvalget. 

UFL Storkøbenhavn
arrangement-type: Vælgermøde. 
evt. politikere/partier, eller andre officielle 
personer som deltager: Venstre og SF m.f.
Sted: Horsedammen 42, 2605 Brøndby.
dato/tidspunkt: D. 12/10, kl. 19.30-21.

UFL Roskilde
arrangement-type: Vælgermøde
evt. politikere/partier, eller andre officielle 
personer som deltager: Gitte Kronbak (A) 
med flere
Sted: Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 
Roskilde
dato/tidspunkt: 25. oktober kl. 19-21
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NyT FRa UFL SydVeST

Siden sidst har vi holdt sommerferie afslut-
ning 21/6 hvor vi var ude og spille fodboldgolf. 
Med efterfølgende mad fra grillen – lækre 
kyllinge-spyd og grillpølser. Og super dejlig 
pastasalat.

Så holdte vi en lang sommerferie.
Klubben startede op igen torsdag 17/8, hvor 
vi mødtes på Mamas Italienske restaurant i 
Esbjerg. Her fik vi lækkert italiensk mad og en 
stor sodavand – hvorefter vi gik hen til Mac 

Donald på torvet og fik en is. Efterfølgende 
var vi på torvet og høre musik i forbindelse 
med Esbjerg Festuge. Vi hørte Mojo Hands 
fra Esbjerg, et band der blev dannet i 1995. De 
spillede rigtig godt musik.

Onsdag 23/8-17 Holdt vi klubhygge – hvor vi 
i grupper fortalte hinanden om oplevelser i 
sommerferien.
Og vi har afholdt hygge/snakke aften i klub-
ben. Bla. snakket om turen til Vadehavet.
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Der var 15 unge i klubben der meldte sig til 
turen vi skulle på d. 6/9.

Lidt om fremtiden:
Vi skal en tur til Vadehavscentret – Porten til 
UNESCO Verdensarv.

Vi har været så heldige at Tryg Fonden har 
doneret 10.000 kr. til os i UFL-Sydvest som 
blandt andet gør det muligt, at besøge Vade-
havscenteret i Nationalpark Vadehavet.

Vi vil med pengene fra Tryg Fonden lave akti-
viteter der styrker fællesskabet i klubben, og 
hjælper til at vores klubmedlemmer skaber 

nye venskaber og på den måde øger selvtillid 
og selvværd. 
Besøget i Vadehavscenteret kommer helt sik-
kert også til at bidrage til et større kulturelt 
kendskab til Nationalparken Vadehavet.

I UFL Sydvest har vi haft sommer-opstart 
hvor vi har været i byen og spise og høre god 
musik til Esbjerg festuge. Det regnede en lille 
smule, men det blev bedre i løbet af aftenen. 
Vi har også haft en af almindelig klub aften 
med samtale salon om hvordan ens sommer-
ferie har været og hvad man har oplevet. 

Fra Isakur og Morten
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NyT FRa 
UFL HeRNINg IKaST BRaNde

Så mødtes vi atter i UFL efter en lang sommer. Traditionen tro startede vi op med bål, hvor vi 
lavede pandekager og snobrød. Snakken gik livligt, der var stor gensynsglæde mellem med-
lemmerne om mange ting, som skulle fortælles.

Snobrødene var perfekte  Der blev rullet og rullet og rullet
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Tiden går stærkt mellem gode venner. Vi 
fejrede vores 5 års dag for åbning af UFL 
klubben i Herning, Ikast, Brande. Lækker 
kagemand blev serveret for at fejre vores 5 
års dag. UHMMMM. 
Et nyt klub-år er begyndt, og vi kan glæde 
os til mange hyggestunder og sjove arrange-
menter i vores klub det næste år.  

Sommervejret kunne have været bedre, men PYT, regntøj og 
gummistøvler så holder vi humøret højt alligevel

Og vi hjælper hinanden                      
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NyT FRa UFL RaNdeRS

Sommersjov i UFL-Randers
Udlands turen til Sitges i Spanien 2-9.juli
Vi var ca. 45 deltagere. Kim, Espen og Nanna 
tog turen i bus. Resten af selskabet tog med 
fly fra Billund til Barcelona.
Vi boede i campinghytter i Sitges. Vi lavede 
hver dag selv morgenmad i hytterne og no-
gen gange også aftensmad.
Der var masser af oplevelser:
En tur til Barcelona, hvor nogen så Camp Nou 
– FC Barcelonas hjemmebane, mens andre så 
Picassomuseet.
Rigtig mange var en tur i et Madmarked og 
på Ramplaen.
En dag var der udflugt til en forlystelsespark 
nær Valencia.
Jackie havde fødselsdag. Det blev fejret med 
en bytur!  Da han kom hjem fik han en GAVE!  
Der blev også tid til en tur til en vingård. Da vi 
havde set hele gården og fået smagsprøver, 

gik Rikke Larsen direkte ind i en dør! AV AV. 
Heldigvis undgik hun en tur til skadestuen.
Torsdag var der festaften, hvor vi alle spiste 
spansk mad på en fin restaurant – med et 
larmende tog i baghaven, så Kim måtte hele 
tiden stoppe sin tale, fordi ingen kunne høre 
ham.
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En dag var der konkurrence i sandskulptur. 
Vinderne var Louise og Bøstrup fra Randers 
sammen med Mette og Mathias fra Silke-
borg.
En fantastisk tur med HØJT humør!  Den 
eneste, der nåede at få hjemve, var Tho-
mas Svane, der lige måtte ringe hjem for at 
snakke med sin KAT!

Randersugen og UFL:
Mandag d. 14. august var der 15 fra UFL, der 
deltog i minigolfturneringen. Sejrherren var:  

Martin, Kim blev nr. 2 og Anne Mette tog 3. 
pladsen.
Onsdag var 5 seje løbere med i Randers 
Stafetten. Holdet placerede sig i den bedste 
halvdel!!  Vi blev nummer 16 af 52 hold.   Næ-
ste år håber vi på mere end et hold fra UFL.
Overskuddet fra løbet gik til Mødrehjælpen i 
Randers, der fik 20.000kr.
Takket være vores fantastiske personale 
og de frivillige har klubben være åben både 
tirsdag til fællesspisning og torsdag til café 
hele ferien!
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NyT FRa UFL ROSKILde

Hej igen
Efter en lang sommerferie åbnede klubben 
igen onsdag den 9.8.17. Der var stor gensyns-
glæde blandt os unge i klubben og snakken 
gik lystigt, da der var meget at fortælle hin-
anden og opdatere hinanden på. Vi hyggede, 
spillede billard og andre brætspil. Vejleder 
Inge gav også is – skønt.
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Ugen efter havde vi rundboldkamp på Sankt 
Jørgens Skole, vi kastede os (næsten) alle ind 
i kampen, en sjov aften i solen – hvor vi slut-
tede af med kaffe i klubben.

Onsdag den 23. august havde vi besøg af 
Kirsten, som underviste os i salsa - en rigtig 
sjov aften med sved på panden og mange 
gode grin blandt os alle.

De næste måneder byder på mange hyg-
gelige aktiviteter frem til jul – vi håber på en 
valgaften inden kommunalvalget og så er vi 
6 unge og 2 vejledere, der drager til Lands-
mødet i Dalum, vi glæder os til en hyggelig 
weekend med jer andre.
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NyT FRa 
UFL STORKØBeNHaVN

Velkommen tilbage fra sommerferien
Siden sidste gang er der sket en del ting, vi 
var 26 unge der var en tur til Bulgarien fra 
d.22 til d.30 juni hvor vi så en masse spæn-
dende ting og slappede af i den skønne 

varme der nogle dage sneg sig helt op på 31 
grader. Vi var bl.a. inde og besøge den ”Be-
rømte” by Sunny Beach, der dog var ret luk-
ket om eftermiddagen da de fleste ting først 
åbnede om aftenen i den by. Til gengæld var 
der fest da vi var til rigtig Bulgarsk aften med 
Raki og festlig dans med limbo og det hele. 

En af de første ting vi 
har lavet efter vi åbnede 
klubben igen var at vi 
deltog i DHL stafet i 
Fælledparken d.31/08 
hvor vi havde to hold. Et 
løbe- og et gå hold. Der 
blev lavet pølser og brød 
til de sultne sportsud-
øvere da de kom tilbage.

Vi har efterfølgende 
også for nylig været på Dansebar hvor vi 
vanen tro var nogle der mødtes før festlighe-
derne og spiste nogle gode burgere inden vi 
kridtede danseskoene.

Vi er mange der glæder os til landsmødet.
Mange hilsner 

UFL Storkøbenhavn
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NyT FRa UFL ROSeNHOLm

 Vores årlige sommer grill var i år flyttet til Djurs 
Sommerland, vejret var nogenlunde, og ikke for varmt 
og det kom os til gode, vi slap for lange køer.  Henrik 
og Michael var så heldig at have vandrutsjebanerne for 
sig selv. Vi sluttede dagen med at grille. Alle havde en 
god dag. På billedet kan man rigtig se hvordan Julie og 
Henrik hygger sig.

Onsdag d. 28. juni havde vi sidste klub aften inden som-
merferien, hvor vi ønskede hinanden god sommerferie 
og spiste is.
Som mange af jer sikkert læste i det sidste blad blev 
Røde Orm aflyst pga. regn, og fik bytte billetternet til d. 
30/6. det var en rigtig god forestilling.
2. august startede klubben op efter sommerferien, med 
at fortælle hvad vi havde lavet/oplevet.
9. august blev vi inviteret til prøve petanque i den klub 
Lasse og Lene går i, i Hornslet.
Lasse far vise og trænede os i spillet.

Se flere billeder og videoklip 
på hjemmesiden.
Scan koden eller gå ind på 
www.ufl-rosenholm.dk

 Fredag d. 18. august. Efter en lidt forsinket an-
komst til Aarhus pga. en bus der gik i stykker, drog 15 
fra klubben af sted mod København.
Efter indkvartering på værelserne fandt vi et sted og 
fik sent aftensmad og var så heldig at der var jazzmu-
sik til maden. Efter morgenmaden lørdag, mødtes vi 
ved kanalrundfarten neden for vores hotel, vi to nogle 
stop undervejs, vi så blandt andet Christiania, den 
lille havfrue, Nyhavn, opera huset og spiste frokost 
på Papirøen (Copenhagen Street Food), dagen blev 
sluttet af med en tur i Tivoli. 
Søndag formiddag tog vi kanalrundfarten igen og sej-
lede til Amalienborg og landede lige midt i Copenha-
gen ironman. derefter gik vi hen og så marmorkirken. 
midt på eftermiddagen tog vi så toget mod Hornslet. 
Alle kunne godt blive enig om vi hade haft en rigtig 
god weekend i København.

Fredag sidst i august var vi inde og se Flying superkids 
50 års jubilæumsshow. 
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NyT FRa UFL SØNdeRBORg

NyT FRa UFL HjØRRINg

Så har UFL Sønderborg været på lørdags-
udflugt i Danfoss Universe. Hvor vi bla. 
prøvede at køre på segway og løfte en bil. 
Vi så en film i 5D. Der var også fysikshow. 

Vi var heldige med vejret. Vi fik en dejlig 
buffet. Det var en rigtig hyggelig dag, helt 
klart et besøg værd.

Med venlig hilsen Jeannet og Anders

Vi har været på tur i 
Fårup Sommerland.
Vi havde selv kul 
med og grillede. 
Vi var 30 afsted. 
Det var sjovt og 
super hyggeligt 
med samvær. 

Hilsen fra 
os alle i Hjørring 
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NyT FRa UFL THy/mORS

Overlevelse/naturtur
Vi startede vores "overlevelsestur" med 
en samarbejdsøvelse, hvor vi skulle bygge 
en tømmerflåde og bagefter sejle i den. 
Derefter skulle vi er tur i skoven for at se, 
om der var nogle planter, som vi kunne 
spise til vores aftensmad, vi lærte om 
planter, dyreliv og dyrespor. Vi skulle 
tænde bål og slagte og plukke to høns, 
som vi skulle have til aftensmad. Vejle-
derne snød os, for de havde bestilt lækker 
mad til os inde i byen. Om natten sov vi i 
telt og næste dag skulle vi klatre i træer, 
alle prøvede og nogle kom helt til top. 
En grænseoverskridende oplevelse og en 
super weekend.
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NyT FRa UFL 8000C aaRHUS

Vi var i Tivoli friheden lørdag den 17 juni.
Vi mødtes foran Tivoli og gik ind. Så prø-
vede vi nogen af tingen. Så fandt vi det sted 
hvor vi skulle spise aftensmad og fik noget 
at drikke. Bagefter gik nogen ud og prøvet 
noget igen, andre slappede af i solen for det 
var godt vejr. 

Så spiste vi aftensmad hvor vi grillede over 
bål med pølser. Da vi havde spist prøve vi ting 
igen så tog man hjem når man hade lyst. Vi 
havde en god dag.

Skrevet af Ditte
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NyT FRa UFL VeSTSjæLLaNd

D. 16. juni: Sommerafslutning
Vi holdt sommerafslutning, hvor vi grillede 
burgere og pølser. Efter maden gik vi ud 
og legede på legepladsen. Nogle gyngede, 
nogle rutsjede og andre hyggede sig bare 
og morede sig over de andre legebørn. Efter 
legen brugte vi lidt tid på at tale om nogle 
af efterårets udflugter, mens fik vi kaffe og 
kage. Vi afsluttede dagen med ønsket om en 
god sommer til hinanden.

D. 25. august: Bueskydning
Vi startede efter sommerferien med at skyde 
med bue og pil. Her blev vi hjulpet og guidet 
af dygtige instruktører. Derefter spiste vi vo-
res medbragte madpakker og afsluttede med 
kaffe og kage. Det hele foregik udendørs, så 
det var dejligt, at vi var heldige med vejret.

Skrevet af 
Kons og Louise
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NyT FRa UFL VeSTjyLLaNd

UFL Vestjyllands 
ferietur Suhl til Tyskland
Lørdag den 22. juli var dagen, hvor UFL 
Vestjylland årlige rejse løb af stablen til Suhl 
i delstaten Thüringen. Det blev så starten på 
UFL Vestjylland rejse nr. 25 siden starten i år 
1993. Vi har efterhånden været mange steder 
i Europa. 
Vi startede tidlig morgen fra Lemvig og efter 
endt opsamling i Struer, Holstebro og Herning 
forsatte vi turen til Fredericia, hvor vi fik kaffe 
og rundstykker. Vi havde i år en ny chauf-
før som hed Kim, han gjorde en rigtig god 
indsats på turen. Han kom med nogle gode 
historie til stor morskab for de unge men-
nesker.  
Efter en velfortjent pause forsatte vi turen 
ned gennem Tyskland, hvor vi sent på 
aftenen nåede vores hotel i byen Suhl, hvor 
aftensmaden og indkvartering ventede. 
På førstedagen om søndagen. Efter en god 

morgenmadsbuffet fik vi en spændende 
rundvisning af en lokal guide i vores by Suhl. 
Da vi var blevet vist rundt i byen fandt vi et 
godt sted, hvor vi fik frokost.  Efter havde 
fået en god frokost tog vi tilbage til hotellet, 
hvor vi kunne gøre det, vi ville, indtil vi skulle 
aftensmad. Efter aftensmaden havde vi hyg-
gelig samvær hjemme på hotellet. 
På anden dagen, om mandagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi til Saalfeld hvor 
vi var inde og se Feengrotten. Vi fik en spæn-
dende rundvisning inde i drypstenshulen, 
hvor der til sidst blev slukket for lyset og spil-
let et stykke fra Ringenes Herre. Da vi havde 
set drypstenshulen fik vi frokost, i regnvejr, 
og derefter kørte vi tilbage til hotellet, hvor 
vi kunne gøre det, vi ville resten af dagen. 
Efter en god aftenbuffet havde vi hyggeligt 
samvær hjemme på hotellet.
På tredjedagen, tirsdag. Efter en god mor-
genmadsbuffet kørte vi til Oberweisbacher 
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Bergbahn hvor vi var med en bjergbane op til 
Lichtenhain. Da vi var færdige med at køre i 
tog, kørte vi tilbage til hotellet. Vi fik denne 
dag lov til af hotellet at nyde vores frokost i 
en af deres lokaler, fordi det regnede. Da vi 
havde fået frokost var resten af dagen til fri 
disposition hvor nogle valgte at gå en tur ned 
i byen. Efter en god aftenbuffet havde vi hyg-
geligt samvær hjemme på hotellet.
På fjerdedagen, onsdagen. Efter en god 
morgenmadsbuffet kørte vi til Hothenwarte 
hvor vi fik en afslappende sejltur. Da vi nåede 
i land gik vi over til bussen, hvor vi fik frokost. 
Frokosten forgik lige som de tidligere år 
ved dagligt indkøb i et supermarked og ved 
stående taffel, hvor det bedst kunne lade sig 
gøre. Da vi havde spist frokost tog vi tilbage 
til hotellet, hvor der var mulighed for at gå 
ned i byen på egen hånd. Da vi fik aftensmad 
var Chresten Bossen oppe og give en gave 
samt rosende ord til 10 og 20 års jubilarerne. 
Bagefter var der gaver og rosende ord til vo-
res chauffør Kim. Bagefter blev der spillet op 
til musik og dans, hvor danselysten var stor. 
På femtedagen, torsdag. Efter en god mor-
genmadsbuffet kørt vi til Erfurt hvor vi skulle 

mødes med vores 2 guider. Da vi var delt op 
i 2 hold fik vi en spændende rundvisning i 
Erfurt hvor vi bl.a. så Kræmmerbroen og et 
universitet m.m. Da vi var færdige med at 
blive vist rundt fik vi frokost og derefter var 
der mulighed for at gå rundt i byen på egen 
hånd. Da vi kom hjem til hotellet igen, kunne 
vi gøre det, vi ville indtil, der var aftensmad, 
hvor nogle benyttede lejligheden til at få 
pakket til hjemrejsen. Efter en god aftenbuf-
fet havde vi hyggeligt samvær hjemme på 
hotellet. 
På sjettedagen, fredag. Efter en god mor-
genmadsbuffet begyndte vi hjemmeturen til 
Danmark. Da vi havde fået frokost var Chre-
sten Bossen oppe og sige tak for en god tur. 
Vi nåede til Røde Kro i Sønderjylland omkring 
kl. 19:25 hvor vi sluttede turen af med en 2 
retters menu inden turen gik til de forskellige 
aflæsningssteder.
Jeg oplevede igen i år et rigtig godt sammen-
hold. Folk var gode til at få de nye deltagere 
med ind i gruppen. Folk var gode til at hjælpe 
hinanden. Nu venter vi så spændt på hvad 
Riis Rejser kan tilbyde os af spændende 
ferieoplevelser i år 2018.
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NyT FRa UFL VejLe

13. juni - Sølund 
Dejligt at være tilbage hvert eneste år på den 
dejlige festival i Skanderborg. Musikken og 
stemningen og de glade mennesker er kan vi 
tænke tilbage på som gode minder. 
 
21. juni - Foredrag  

Der var en gæst, der snakke-
de om alkohol og misbrug. 
Han fortalte om en helt 
masse modgang, og at han 
havde boet rundt omkring, 
indtil hans familie til sidst 
sendte ham på døgnbe-
handling og afvænning. Det 
hjalp heldigvis rigtig godt, 
så nu er han tørlagt alkoho-
liker, og forsøger at hjælpe 
andre ud af deres misbrug. 
 

28. juni - Orientering om sygdom
Et UFL-medlem havde taget sin kæreste 
med, og sammen fortalte de om en mystisk 
sygdom, som hun lider af. Nogle gange får 

hun anfald, som godt kan ligne epilepsi, men 
det er det ikke, og derfor skal vi behandle 
hende på en anden måde, og ringe til hendes 
kæreste. Det var interessant at høre dem 
fortælle, og forhåbentlig kan vi hjælpe hende 
bedre næste gang. 
 
1. juli - Sommerfest 
Vi var meget heldige med vejret, så der blev 
både grillet og bagt snobrød, spillet vikinge-
spil, petanque og kroket i Frøhavens grønne 
område mellem Grejs Å og jernbanen til 
Jelling. 
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16. august - Veteranbiler  
I fire biler kørte vi til Tørskind Grusgrav ved 
Egtved, hvor der hver onsdag er træf for folk 
med gamle biler, motorcykler, traktorer og 

knallerter. Vi kiggede 
på det hele og gik til 
bakketoppen for at nyde 
udsigten over ådalen. 
Vejret var fint, solskin 
og tørvejr. 
 
23. august - Skovtur  
Vi kørte til Himmelpind 
lidt uden for Vejle. Der 

2. august - Is på havnen  
Gåtur til lystbådehavnen, hvor vi spiste is 
og gik en tur ud på molen. Der var noget 
underligt ude på vandet. En lillebitte ø med 
lyskryds. Det var sjovt at se kunst skulpturer 
ved vandet. 
 

9. august - Fællesspisning 
Vi startede med fællesspisning og byg-
selv-burgere. Derefter valgte nogle at spille 
vikingespil ude, mens andre spillede brætspil 
inden døre.  

var en mand, som fortalte om stedets lange 
historie som udflugtsmål i gamle dage. Helt 
tilbage i 1800-tallet kørte folk derud i heste-
vogne, og især om sommeren valfartede folk 
fra byen ud til dette naturskønne sted. Her 
blev danset polka og vals til spillemandsmu-
sik, og der var træer, buske og blomster for 
enhver smag. Der var også en helt masse dyr, 
og ikke bare almindelige danske dyr fra sko-
ven, men også dyr fra lande langt borte. Der 
var løver, krokodiller, aber, papegøjer, pingvi-
ner osv. i små bure inde i skoven og med en 
lang trappe op ad bakken. Vi talte 137 trin. Et 
år kom der 100.000 gæster i parken. Men så 
omkring 1970 blev alle dyrene flyttet 20 km 
ud på landet, til et langt større område, der i 
dag kendes som Givskud Zoo. Herefter blev 
den gamle dyrepark ved Himmelpind helt 
forladt. Træer og buske voksede vildt, og de 
tomme bure blev til ruiner. Den dag i dag er 
det bare en skov på en stejl bakke. Men med 
en lang og interessant historie. 

Venlig hilsen  
Bo Jensen, UFL Vejle 
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NyT FRa UFL gReNå

Hejsa - Lige lidt fra Grenaa
Vi er startet op efter sommerferien, men har 
ikke nået så meget da der kun har været få 
klub aftner og et bestyrelsesmøde. 
Dog bliver det til en kanotur hvis vejret holder 
d.29/8. Så ellers er det bare at se frem til den 
årlige badelandstur i weekenden uge 36 som 
foregår på Days Sea West i Nr. Nebel.

Tina UFL- Grenaa
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NyT FRa UFL åLBORg

Hej alle sammen
Lige før vi gik på sommerferie og gav de fan-
tastiske dejlige vejledere FERIE, var vi en tur i 
Fårup Sommerland. 
Vi mødtes alle sammen på Aalborg banegård 
og så kørte vi sammen derop til, for at være 
sikker på alle kom sikkert frem. 

Til middag spiste vi grill buffet som var rigtigt 
godt, og et solidt måltid mad, så vi var sikker 
på alle blev mætte. Vi havde en rigtigt rigtigt 
god og dejlig dag sammen og fik grint en 
masse og hyggede os meget. 
Vi elsker at læse i UFL-Bladet og se hvad i 
andre går og laver i klubberne. 
Ha’ det godt alle sammen og pas godt på hin-
anden ude i klubberne. vi ses, varmeste tanker 
fra os Alle sammen fra Aalborg :-)
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NyT FRa UFL TØNdeR

Hej så er der sket lidt igen 
her i UFL-TØNDER!!
Vi har arrangeret foredrag v. Bettina Mozart 
fra Fyn og Hanne fra psyko infocenteret i 
Middelfart. Det var spændende og lærerigt. 
Vi har haft Teori i førstehjælp og hjertestar-
ter. V. Claus Kjemtrup. Vi var 10 personer 
denne aften. Det var sjovt og spændende og 
dem der deltog fik et diplom om at de havde 
deltaget. 
Vi har været ude at køre Bobcat i Gammelby 
og havde fællesspisning m. grillpølser og 

kartoffelsalat, en rigtig hyggelig aften selv 
om det var koldt og små regnede. 
Vi har arrangeret polterabend for vores 
formand Maj Kirstine og hendes kommende 
mand Bjarne. De anede ikke en disse om det, 
og vi tog virkelig fusen på dem. Det var en 
rigtig god aften. 
Vi har haft UFL hyggeaften med fællesspis-
ning på restaurant Athena i Niebull. Total 
lækker mad, med masser af hvidløg og på 
husets regning fik vi en ouzo. En dejlig aften. 
Vores formand Maj Kirstine og hendes mand 
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Bjarne blev gift d.17.06.2017 i Øster højst 
kirke. Vi var en flok fra UFL som tog hen til 
kirken og stillede os klar til at stå espalier 
med flag. De var meget overrasket og glade 
over at vi stod der da de var på vej ud af 
kirken. De var et meget smukt par. 
Vi har været i skoven og lave aktiviteter. Jens, 
Randi, Søren og Nikolaj var seje og prøvede 
kræfter med skovens store træ. 
Efter sommerferien startede vi op med fæl-
lesspisning hos vores formand Maj Kirstine 
og hendes mand Bjarne. De gav maden og 
sodavand denne aften da de blev gift i juni 
måned og ikke kunne invitere alle medlem-
mer med til brylluppet. Det var en rigtig god 
aften.  

Vi har haft foredrag om skizofreni v. Ole 
Nielsen som er en af vores medlemmer. 
Han fortalte om sin barndom og hvordan 
det var at få konstateret skizofreni og det 
at hans forældre ikke rigtigt vil acceptere 
hans sygdom. Han fortalte også hvad slags 
stemmer han hører, hvad medicin han får og 
hvilke hjælpemidler han bruger. Han fortalte 
at når han skulle være sammen med mange 
i en stor forsamling, så bruger han kuglevest 
og vægt ringe om benene for at slappe af og 
ikke være rastløs. Til natten fortalte han at 
han bruger kugledyne. Det var en rigtig god 
aften.

Med venlig hilsen fra 
Christine UFL-Tønder
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NyT FRa UFL RINgKØBINg

Så er vi klar til en ny skøn efterårs sæson, vi har nydt 
vores første forår sammen med mange gode oplevelser. 
Vi har nydt vores nye grill og gårdhave fra Erhvervsskolen 
Vestjylland i Borris. I Maj var vi ude og køre Go-cart, det 
var hyle skæg, den indre motorbølle kom frem for nogle 
og andre heppede på. 
Vi glæder os rigtig meget til den 25 september kl. 19.00, 
der holder vi åben hus og håber der kommer besøgende 
og gerne nye medlemmer.
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Hellegårdsvej 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6222 2410 • www.skovhaven-fyn.dk

Fonden Skovhaven tilbyder:
• Social- og botræning i midlertidig botilbud og minibofællesskaber, 

jvf. Lov om Social Service § 107 
• Længerevarende botilbud, jvf. Lov om Social Service § 108 
• Pædagogisk afdækningsforløb af ¾–1½ års varighed 
• Individuel støtte og selvforståelseskurser 
• Aflastning 
Desuden tilbydes i Dagværket:
• Aktivitet og samvær, jvf. Lov om Social Service § 104
• Aktivitet og beskyttet beskæftigelse, jvf. Lov om Social Service § 103
• Ressourceafklaring
• Afdække, afprøve og udvikle kompetencer og færdigheder
• Dagbehandlingstilbud, jvf. Lov om Social Service § 102

Frem for alt er vi et sted, der har hjertet med
En medarbejdergruppe med fokus på hele mennesket og det 

helt særlige, som hver enkel har med sig af styrker, relationer, 
interesser og behov for hjælp og støtte. Vi er optaget af 

kontakten med de mennesker, som det hele drejer sig om. 
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UFL - Unge for Ligeværd - afdelinger i hele landet

UFL Thy/Mors

UFL Hjørring

UFL Vestjylland

UFL Aalborg

UFL Randers

UFL Rosenholm

UFL Grenaa

UFL 8800/Viborg

UFL Aarhus
UFL Herning, Ikast-Brande

UFL Ringkøbing/Skjern

UFL Vejle

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

UFL Tønder

UFL Sønderborg

UFL Odense

UFL Vest Fyn

UFL Vestsjælland

UFL Klub Futura

UFL Storkøbenhavn

UFL 8000C Aarhus

UFL Roskilde

UFL Svendborg
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UFL – aalborg
Formand: Daniel Jørgensen, 30 42 20 91

UFL – aarhus
Formand: Bente Hegewald, 51 21 04 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19
www.ufl-århus.dk

UFL - 8000c aarhus 
Formand: Frederik Trier 30 27 47 87
mail: ufl.klub8000c@gmail.com

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

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, 27 29 67 45 
Lone Hørsel, 30 85 86 89
Tinna Jensen, 30 85 86 91

UFL – Lillebælt
Formand: Loa Rasmussen, 20 20 46 81
Inge Jensen, 26 53 98 06
www.ufl-lillebaelt.dk

UFL - 8800/Viborg
Formand: Nancy Danielsen, 40 55 23 29 
Anette Bang, 61 31 59 07
www.ufl-8800.dk

UFL – Odense
Formand: Klaus Andersen, 40 76 62 43
Christian Pedersen, 60 64 01 02
www.ufl-odense.dk

UFL – Randers
Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Kim Blach, 21 42 82 16

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

UFL – Storkøbenhavn
Formand: Mike L. Græse, 23 46 96 65
Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkobenhavn.dk
Klubsted: Brøndby

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

UFL – Sønderborg
Formand: Betina Festersen, 42 73 53 06
Vejleder: Sebastian Troels, 29 88 99 34
www.ufl-soenderborg.dk

UFL – Thy/mors
Formand: Pernille Bendtsen, 27 59 56 81
Anette Østergaard, 26 50 62 44
www.uflthymors.dk
Klubsted: Thisted

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

UFL – Vejle
Formand: Betina Jensen, 24 66 01 24
Anders Hareskov, 28 56 84 44
www.uflvejle.dk

UFL – Vestjylland
Formand: Rasmus Riis Jensen, 28 77 30 36
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
www.ufl-vestjylland.dk
Klubsted: Struer

UFL – Vestsjælland
Formand: Sven Røber Christensen, 
55 50 22 99/25 53 37 80
Inge Jørgensen, 58 26 49 77
Klubsted: Slagelse

UFL – Vestfyn
Formand: Poul Poulsen – Karsten Potempa

UFL – Svendborg 
Formand: Signe E. Mortensen 
Vejleder: Birthe Ramsgaard 
www.ufl-svendborg.dk

UFL – Roskilde
Vejleder: Gitte Kronbak Nielsen

UFL – Ringkøbing/Skjern
Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66
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SKIFeRIe 2018
Kære UFL’er
Der er endnu et par ledige pladser til vores årlige skiferie til Østrig i Zell am See.

afgang i uge 4 fra den 22. januar til den 28. januar 2018.

Vi rejser for 23 år i træk, og vi er super- gode til at tage imod nye skiturskammerater, så du 
bliver hurtigt en del af holdet.

Der er kun mulighed for at løbe alpint – ikke langrend. Du er også velkommen som turist -  
uden skiløb. For turisterne har vi et hyggeligt program med egen turleder. Vi har hjælpere og 
instruktører med, så alle kan føle sig trygge og få hjælp.

Vi kører med luksusbus, og der er opsamling rundt omkring i landet.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt: 
Tursekretær Lene Hove mobil:  21479536, Ole Schmidt ole@hgs.dk mobil 20239770, 
Kirsten Fabian kfa@havredal.dk mobil 20490025

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov


