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Præsentation af
suppleanter
Mette Midjord
Jeg hedder Helle Midjord og er netop valgt
som suppleant i UFL´s landsbestyrelse.
Jeg er 51 år gammel. Bor i Næstved.
Arbejder til daglig som assistent på et
kontor. Er gift med Johnny. Tilsammen har
vi 3 børn. Alice 37 år, Louise 28 år samt
Martin 26 år. Er så heldig også at have
fået et barnebarn. Villads er nu 3 år og er
Mormors øjesten☺
Det er 5 år siden jeg for første gang
stiftede bekendskab med UFL. Jeg var
dengang inviteret med til en julefrokost
i Klub Futura Sydsjælland, Næstved. Min

Mette Hansen
Mit navn er Mette Hansen, jeg er 51 år, bor
i Ikast.
Jeg blev bestyrelsesmedlem af Ligeværd,
afd, Herning i august 2013.
Jeg er voksenvejleder i UFL Herning, Ikast,
Brande (H.I.B), hvor vi er omkring 60 medlemmer i UFL.
Jeg har i mange år haft interesse for
arbejdet med mennesker, som har brug
for støtte og vejledning i deres hverdag,
og jeg er meget glad for at, jeg kan gøre

nevø var på det tidspunkt prøvemedlem
i klubben. Han forlod
klubben og jeg blev
hængene. Har siden
været i Klub Futura
som frivillig vejleder.
Jeg nyder mit arbejde
med Jer dejlige unge mennesker. Altid
godt med gode grin og dejligt samvær.
Vi ses helt sikkert rundt om i landet når vi
hver især deltager i de arrangementer der
laves på landsplan.

en forskel i deres liv
med gode oplevelser i
arbejdet i UFL H.I.B.
Jeg glæder mig mig
rigtig meget til at
være suppleant i UFL
Landsbestyrelse fra
dette år 2014.
Hilsen fra
Mette Hansen
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Bestyrelsesweekend
Vingsted
Bestyrelseskursus i Vingsted d. 24. til d. 26. oktober
Lokalbestyrelser fra UFL’s klubber og landsbestyrelse var samlet på kursus i Vingsted.
I alt var vi samlet 80 forventningsfulde
bestyrelsesmedlemmer.
Iben Vallentin Jensen fra UC Syddanmark
og projektleder for udviklingsprojektet ”God
uddannelse for alle unge” var underviser, og
havde på forhånd givet bestyrelserne hjemmearbejde for.
Undervisningen handlede blandt andet om,
hvordan man holder et møde, hvor man
når omkring alt det, som man har planlagt,
og hvor der samtidig er plads til, at alle får
mulighed for at byde ind.
Hvordan og hvilke midler man kan bruge, når
man vil udbrede kendskabet til UFL, både i
forhold til at få nye medlemmer, men også i

forhold til at gøre omverdenen opmærksom
på vores vilkår.
Vigtigheden af at man har det godt i hinandens selskab, når man skal samarbejde om
bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsesmedlemmerne arbejdede på
tværs af lokalbestyrelserne i grupper, og
fik dermed også mulighed for at udveksle
erfaringer.
Eftermiddagen foregik udendørs i den
skønne natur omkring Vingsted – her var der
forskellige udfordrende samarbejdsøvelser.
Det gav ud over sved på panden, også anledning til mange grin – og ikke mindst – blev
der knyttet mange nye venskaber.
Om aftenen blev der hygget med fællessang
og dans.
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Nyt fra Los Angeles
Hygge, venner og olympiske deltagere
i UFL Klubben
Hjemmebag, kaffe, spil, julekreationer,
planlægning og udflugter, nye venskaber
og bare den vigtige mulighed for at vende
sine glæder og udfordringer med venner og
vejledere.
Tekst: Peter Christensen
Det var en mildest talt regnfuld aften, da jeg
kørte ad motorvejen til Herning. Destination
Vestervangsskolen. Egentligt troede jeg
bare, at jeg bevæbnet med blok og kamera
skulle til UFL Herning og Ikast-Brande for at
tale med Jonas Lange, der havde gennemført
en maraton. Jeg endte med blokken fuld af

store og små historier og informationer om
de unge i klubben.

Du skal også lige snakke med Denis…
Vi sidder ved et af bordene, Jonas Lange,
løbetræneren Jørgen Kristensen og jeg, og
taler om den store bedrift det er at gennemføre en maraton. Vi taler om at sætte sig
et mål, om den lange tid med træning, om
den rigtige kost, om kriser undervejs og den
berusende følelse af at have gennemført og
nået sit mål.
- Du skal altså også lige tale med Denis, hvisker Inge Marie Winther, vejleder i klubben, i
mit øre.
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Nyt fra Los Angeles
Denis Prce er 20 år. Han spiller i Skjern Håndbold. Han har spillet håndbold siden han var
12 år.
Special Olympics er en verdensomspændende organisation, der udvikler idræt for
mennesker med udviklingshandicap. Special
Olympics World Summer Games 2015 i Los
Angeles er et kæmpe arrangement med
7000 deltagere fra hele verden.
- I august var jeg til landsholdssamling
sammen med 16 andre spillere. 10 af os blev
udtaget til det danske hold. Jeg glæder mig
rigtig meget til rejsen og til at opleve og deltage i det store arrangement, fortæller Denis
Prce, som får støtte af forældrene til rejsen,
men han skal også ud at søge sponsorer til
at finansiere det store sportseventyr i Los
Angeles.
- Jeg spiller venstre back. Jeg scorer mange
mål på langskud og kontra. Jeg er hurtig,
siger Denis som glæder til at banke bolden
i modstandernes netmasker i Los Angeles.
Denis regner med at hele familien med på
turen.

… og også Martin
Blandt de 7000 sportsfolk i Los Angeles
kan han støde på et kendt ansigt fra UFL
Klubben. Martin Jakobsen, 29 år, skal også
til Special Olympics. Martin skal deltage i
ridekonkurrencerne.
- Jeg har altid været glad for heste og har
redet siden jeg gik i børnehave, siger Martin,
der rider hver mandag.
Han fortæller, at Rideholdet til Los Angeles
er blevet udtaget via to ridelejre på Sjælland
og to i Jylland, hvor rytternes rideevner og ev-

ner til at fungere sammen er blevet vurderet,
da der er tale om en holdkonkurrence.
- Vi skal konkurrere i både dressur og forhindring. Vi er fire ryttere, der skal afsted,
fortæller Martin.

Hygge og aktivitet
Mens jeg har talt med Jonas, Denis og Martin
hygger klubmedlemmerne om bordene.
Et par grupper spiller spil ved hver deres
bord, ved et tredje bord kreerer de foldede
juletræer og atter andre hyggesnakker, knytter et tæppe eller broderer et billede.
Jeg tanker op af det gode hjemmebag og
et glas sodavand og får en kort snak med
overlæge Palle Nielsen, Holstebro Sygehus,
om nye regler for sterilisation.
De nye regler trådte i kraft den 1. september.
De betyder, at unge mellem 18 og 25 kan
henvende sig til deres egen læge ved ønske
om sterilisation. Hidtil har man skullet være
25 år for at sterilisation kunne komme på
tale. Med de nye regler kan lægen henvise
til en samtale med den speciallæge på et
sygehus, som i givet fald skal foretage
en sterilisation. Efter samtalen følger en
reflektionsperiode på et halvt år, så man er
sikre på, at den unge har tænkt konsekvenserne igennem og en sterilisation ikke er en
impulsiv handling.
- Det er nogle nye regler, som det er vigtigt
de unge, og måske også deres forældre, skal
have kendskab til, bliver vi enige om.

UFL skaber venskaber
- Vi mødte hinanden efter en tur til en klatreklub. Senere spillede vi pool, snakkede og
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fandt ud af, at vi faldt godt i hak og udvekslede mobilnumre, fortæller 24 årige Kim Kirk
og 25 årige Simon Bisgaard.
Kim bor i et lille hus i Videbæk. Han har en
VW Up. Simon bor i en lejlighed i Herning.
Han har en Seat Altea. Bilerne er et omdrejningspunkt. Det er en lidenskab, de har til
fælles. Kim arbejder på et busværksted som
”alt mulig mand”. Simon er chauffør ved en
autoophugger.
- Vi elsker begge at rode med biler, fortæller
de med store smil i ansigterne.
Kim er tilflytter og stod uden netværk og
venner. Indtil han mødte Simon i UFL. Siden
arrangerede de en tredages kanotur på
Gudenåen fra Bjerringbro til Randers. En
strækning på godt 50 kilometer med tre stop
undervejs, hvor vennerne slog telt op, lavede
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mad og fik sig en øl. Hygge og venskab trives
bare ualmindeligt godt med en kano- og telttur. I hverdagen mødes de cirka en gang om
ugen. Nogle gange går de ud og spiller pool
og får sig øl. Andre gange er det hygge hos
Kim eller Simon. Og så mødes de selvfølgelig
i UFL Herning og Ikast-Brande. Denne aften
spiller de ludo.
De beskriver hinanden med disse ord:
- Simon vil gerne snakke. Han er sjov og
udstråler glæde, beskriver Kim sin ven.
- Uha. Det var straks værre, siger Simon med
et grin, men det er lidt det samme. Vi har det
sjovt og griner sammen, og så kan vi begge
lide at skrue i biler.
Hygge og venskab trives også ualmindeligt
godt på en klubaften i UFL.
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Nyt fra Sydvest
UFL Sydvest besøger Brandskolen.
Der er demonstration af, hvorledes en brand
slukkes.

Brandmænd øver i at redde folk ud af huse.
Vi ser hvorledes der øves med at komme ud
af redningsflåder.
Hilsen Sonja
UFL Sydvest
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Nyt fra Vestjylland
Sensommer/ efterår i Vestjylland
Efter at vi havde haft en god sommerferie,
mødtes vi igen i klubben d. 18. August.
Mange var mødt op for at fortælle om deres
oplevelser i løbet af den varme sommerferie.
Vi havde besøg af lokalpolitiet d. 25. August,
det var politiassistent. Jørgen Poulsen fra
Struer, som
fortalte om de farer, der kunne lure på internettet, både når man handler og når man
”deler”
billeder og lignende på f.eks. Facebook.
Den 1. September var vi på tur med ”Naturbussen”, vi skulle se på kronvildt i det
Vestjyske.
Det var bare et problem, at dyrene ikke vidste, at vi gerne ville se på dem. Det var først
da mørket faldt på, at en flok kronhjorte

besluttede at krydse vores vej. Det blev dog
alligevel en god tur.
Lørdag d. 13. September havde klubben,
sammen med Ligeværd Vestjylland, arrangeret en tur til
Mandø og Ribe. Det blev en fantastisk dejlig
og hyggelig tur i det gode sensommer-vejr.
Vi kørte med Mandø-bussen til og fra øen,
hvor vi fik en guidet rundtur. I Ribe gik vi en
tur i de skønne gamle gader, hvorefter turen
gik til Sig hotel, hvor den stod på Dansk bøf
med bløde løg.
Mandag d. 22. September var der inviteret
til fællesspisning. Vores vejledere havde
dækket bordene i det store mødelokale, og
så blev der serveret pølser og kartoffelsalat
med islagkager til dessert.

Unge for Ligeværd
Lørdag d. 25. oktober. Efter efterårsferien
skulle vi så på den traditionelle tur til det
sønderjyske.
Denne gang skulle vi besøge Augustenborg
Slot og høre lidt om den omskiftelige tilværelse som slottet havde haft, fra fyrste-residens til psykiatrisk hospital ( fortalt af vores
ven Johannes). Inden vi kom til Augustenborg
havde vi været i Tyskland for at handle lidt
”julesnolder”.
På hjemturen fik vi som sædvanlig lidt godt
til maven på Rødekro Kro.
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Det har - som I nok kan forstå - været et
aktivt eftersommer/år som vi har haft i
Vestjylland.
Til vores klubaftner - hver mandag - er vi
omkring 35-45 medlemmer, og på turene vi
har været på, er bussen fyldt - dvs. ca. 50
personer.
UFL-Vestjylland ønsker alle en rigtig glædelig
Jul og et Godt Nytår !
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Nyt fra Tønder
Vi holdt vores årlige høst fest onsdag d.
8.10.2014 kl. 19:00 i klubben. Der var nogen
der lavede maden som stod på lasange
med salat og flutes og til dessert var der is
og andre dækkede bord. Mens maden var i
ovnen så havde vi en aktivitet som Bjarne
Rasmussen stod for. Det var at hamre søm
i træstub konkurrence. Senere på aften var
der flere konkurrencer. Der sker mange flere
spændende ting i klubben bla. Bowling og
besøg på kinesisk restaurant samt NADA og
meget mere.
Hilsen alle os fra Ufl Tønder

Unge for Ligeværd
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Nyt fra Vestsjælland
Lørdag d. 6. september i Holbæk Go-Kart Land
Vi startede dagen med at køre gokart. Vi blev
delt op i to hold, og skiftedes så til at køre
løb. Dem der ikke havde lyst til at køre, stod
på sidelinjen og heppede. Vejret var dejligt,
og humøret var rigtig højt. Efter de hårde
løb, havde vi brug for lidt at spise. Vi havde
reserveret bord på deres Pit-restaurant, hvor
vi fik nogle gode burgere.

Efter en lille pause, var vi klar til at spille minigolf. Her delte vi os op i nogle mindre hold,
og kæmpede os gennem de 18 forskellige
baner der var. Undervejs holdt vi nogle små
pauser, hvor vi slappede af og fulgte lidt med
i, hvordan det gik med de andre hold. Alt i alt
var det en rigtig dejlig dag.

Unge for Ligeværd
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Fredag d. 12. september på en historisk byvandring i Slagelse
Her mødtes vi ved Slagelse Museum, hvor
guiden startede med at fortælle os lidt om
hvad vi kunne forvente af turen. Vi kom bl.a.
op at se den flotte Sct. Peders kirke, der
ligger på en bakketop med udsigt over noget
af byen. Herfra gik turen gennem nogle af de
flotte gamle gader tilbage til museet. Under
turen stoppede vi flere steder, hvor vores
dygtige guide, fortalte os om hvordan det
var i gamle dage. Vi hørte også om den tid H.
C. Andersen havde tilbragt i Slagelse.
Tilbage på Museet startede vi i den gamle
købmandsbutik. Her så vi hvordan købmandsbutikkerne havde ændret sig gennem tiden, samt hvilke varer, der blev solgt.
Derefter gik vi ind i den gamle landsby, de
havde bygget. Her kunne vi bl.a. se hvordan
der så ud i en smedje, en hattemager og
en gammel skole. Vi så også hvordan H. C.
Andersens værelse så ud, og skrivebordet
han sad ved.

Til sidst fik vi en halv times tid hvor vi kunne
gå rundt på museet på egen hånd. Det var
rigtig spændende. Vi sluttede dagen af
med at samles ude i vores klublokaler, hvor
vi spiste lidt brød, og talte om alle dagens
oplevelser.
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Nyt fra
Herning Ikast-Brande
Fra en cafe aften:
Denne aften var der mulighed for at lave de
første juletræer i papir og af gamle bøger.
Der var også gang i spillene.
Mange hilsner fra
UFL Herning Ikast-Brande
Inge Marie Winther
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Nyt fra Lillebælt
UFL-Lillebælts aktiviteter
Vi har i klubben startet det nye klubår med at
holde et nytårstaffel med udklædning, sjove
hatte og med boblevin.
Der har været forskellige aktiviteter ud af
huset, så som Bowling som jo er ved at være
en af de faste aktiviteter som er på vores
liste. Der har været udendørsspil, Grillaften
på pladsen uden for klubben i dejligt vejr og
rigtig velbesøgt af de fleste medlemmer.
Her i foråret havde vi besøg af Peter Mygind som holdt foredrag for os om mobning
”Ingen mennesker er onde”. Et emne som
altid vil være aktuelt. Peter Mygind fortalte
om det på en meget interessant måde som
fangede alle dem som var kommet for at
høre foredraget. Det var en god oplevelse for

alle dem der var til stede. De fik mulighed for
at tage en snak med ham efter foredraget og
for at blive fotograferet sammen med ham
og det var der mange der benyttede sig af.
Efter sommerferien har vi haft klubaftener
med spilleturnering. Der har været sangaften
med en efterskolesanglærer. Der blev sunget
igennem og der er stemning for at prøve det
igen. Der har været bolsjelavning med Søsser
som er spændende og interessant og alle
deltager i aktiviteten også med at spise dem
bagefter.
På UFL-Lillebælts vegne
Inge Jensen
Frivillig

Unge for Ligeværd
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Landsmøde
Den 27. september. Holdt vi landsmøde på
Dalum Landbrugsskole. Der deltog 250 unge
og vejledere en god dag med godt vejr. I år
var det underholdning Jon og han ven Palle
som er gøglere. De var
rigtig gode og fik os
alle til at grine.
Generalforsamlingen
kørte godt. Esben
var møde- leder.
Beretning, budget
og kontingent blev
godkendt. Næsten
alle i klubben var oppe
at fortælle hvad de
har laver.
Line og Aage ønskede
ikke at stille op til
bestyrelsen. Tak for
godt samarbejde. Vi
fik to nye vejledere

Helle Nybo Midjord og Mette Hansen.
Efter god middag med buffet og is, var der
tid til at få rørt sig på dansegulvet, for No
Garlic spillede diskotek til kl 24.00.
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Mettes sider v/Mette Davidsen (UFL-udviklingskonsulent)
Tlf.nr. 86 20 85 73 · E-mail: mette@ligevaerd.dk

Landsmødet og
”den nye dame i klubben”
Det var fantastisk at opleve UFL’s landsmøde, hvor det var dejligt at se, hvordan
venskaber blev knyttet på tværs af klubberne. I løbet af dagen fik jeg mulighed for at
møde endnu flere af jer, og høre alle de gode
historier om, hvorfor det er godt at være
medlem af UFL.
På landsmødet præsenterede hver klub
nogle af de aktiviteter, de har haft i løbet af
året. Der blev fortalt om førstehjælpskursus,

Uddannelsesmesser og en togbane
Jeg har været på uddannelsesmesser flere
steder i landet. På messerne har jeg fortalt
om UFL og Ligeværd. Der var mange unge
mennesker, som blev glade for at de boede i
nærheden af en UFL-klub.
På uddannelsesmessen i Vejle viste UFLVejle deres flotte togbane frem. Det gjorde,
at Ligeværds-standen fik stor opmærksomhed, både fra de besøgende og fra TV2
Syd, som lavede to fine indslag fra messen.

besøg på arbejdspladser, frivilligt arbejde,
besøg af politiet, og meget mere. Det var en
stor opgave for dem, der stillede sig op og
fortalte om deres klub. Der var stor støtte
fra salen, hvor alle lyttede opmærksomt og
opmuntrede med klapsalver.
Landsmødet var en dag fyldt med glade
mennesker og gode oplevelser. Da jeg mødte
en af klubberne, fik jeg at vide, at jeg havde
fået tilnavnet: ”Den nye dame i klubben”. Det
er jeg meget glad for og stolt over at være!

Dem kan I finde her: http://www.tvsyd.dk/
artikel/255992:Se-video--Messe-for-ungemed-saerlige-behov
I forbindelse med messerne er der blevet
lavet nyt informationsmateriale om UFL.
Materialet kan klubberne også bruge, når I
skal ud og fortælle om jeres klub på fx skoler
og bosteder, eller andre steder, hvor der er
unge, som kunne have glæde at komme i
UFL-klubben. Hvis I har brug for informationsmateriale så kontakt mig.

Unge for Ligeværd

Vejlederdag – nye frivillige og nye
unge medlemmer
I forbindelse med bestyrelsesweekenden
blev der afholdt vejlederdag. Vejlederne
mødtes og udvekslede erfaringer med at få
nye frivillige, og med hvordan, man får budskabet ud til de unge. Med hensyn til erfaringer med at finde nye frivillige, talte vi om,
at klubberne med fordel kan melde sig ind
i det lokale frivilligcenter. Frivilligcenterets
formål er at fremme lokal frivillighed. Det
gør de bl.a. ved at stille lokaler til rådighed,
give sparring og hjælp med at lave stillingsopslag om frivilligjobs, og gratis kurser i fx
fundraising og fastholdelse af frivillige. Et
medlemskab af det lokale frivilligcenter er
vigtigt for at holde sig orienteret om,
hvad der sker i lokalområdet, og for at
blive synlig for nye frivillige vejledere.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at
klubberne kan få deres medlemskabskontingent refunderet af UFL-landsforeningen. I kan finde jeres lokale
frivilligcenter på: http://www.frise.dk/
frivilligcentre/find-dit-frivilligcenter
Det er en god idé at aftale et møde
med frivilligcenteret, så I kan høre om,
de tilbud de har.
Der blev udvekslet mange erfaringer
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om, hvordan unge med
særlige behov finder en UFLklub. Det kan fx ske, ved at et
uddannelsessted præsenterer
dem for UFL, gennem deres
bostøttetilbud, i forbindelse
med åbne arrangementer i
UFL-klubben, og det kan ske ved at møde
en UFL’er, der inviterer den unge med til
klubaften. Der var bred enighed om, at det er
vigtigt, at tage godt imod nye unge. Det kan
være en god ide, at der er en ung i klubben,
som har ansvar for at hjælpe den nye med at
få en god oplevelse i UFL-klubben de første
gange.

Glædelig Jul
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul, og glæder
mig til at fortsætte udviklingen af UFL i 2015
sammen med jer!
Mange hilsner
Mette
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Stedet for unge med særlige behov

For dig,
der drømmer om nye oplevelser
Besøg os på

www.pmu.dk

Information og
optagelse:
tlf. 9678 1435

Ole Rømers Vej 4
9870 Sindal
Tlf. 9678 1400
info@pmu.dk

Unge for Ligeværd
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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.]

STU i Vejle med
botræning og eget værelse
. Kost & livsstil
. Idræt & sundhed
. Musik & valgfag

Kollegievej 5b, Nr. Nissum
7620 Lemvig
97 89 11 77
post@fenskaer.dk
www.fenskaer.dk

Ulvedalsvej 30-34 | 7470 Karup J. | Tlf.: 86 66 22 68 | detny@havredal.dk | havredal.dk
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til unge som ikke er helt
flyveklare
- men færdige med grundskolen
eleverne bor på skolen og undervises praktisk
og teoretisk i alt det, man skal kunne for at tage
springet fra ung til voksen, personligt og uddannelsesmæssigt.

gode tilBud

utv

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

ung til voksen

løbende optag foråret ‘14 eller august ‘14
udlandsture indgår i forløbet. i dette skoleår er
der kulturtur til Berlin og skitur til sverige.

almen linje
- tilrettelagt for unge med særlige behov.

køkkenmedhjælPer linjen
- særligt tilrettelagt forløb med fokus på mad.

mad eller mennesker
- bliv uddannelsesparat på Erhvervslinjen.

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

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

Bliv klar til at starte erhvervsuddannelse med
selvtillid.
Brushupfag i dansk, mat, eng. og IT
Periodefag om studieliv og livsstil.
Linjefag i en række indgange, som Mad,
34
Mennesker, Service, Natur mv - alle med
Den
Grønnevirksomhedspraktik.
Kostmedhjælper
relevant

Læs mere her:

utv.sansestormerne.dk

Læs mere her:

utv.sansestormerne.dk/køkkenmedhjælper

De beskrevne tilbud er en del af den kombinerede
efter- og husholdningsskole, Risskov Efterskole &
Sansestormerne. Efterskolen optager både 9. og
10. klasses elever.
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Vil du gerne lave spændende og sund mad til børn i skoler,
børnehaver
vuggestuer? Så skulle du måske overveje at
Læs mereogher:
blive
Grøn Kostmedhjælper på StruerSkolen.
utv.sansestormerne.dk/erhvervslinje
•
Du bor på en aktiv og moderne skole med andre unge
•
Du møder nye mennesker
for Ligeværd
•
Du modtager PC-baseretUnge
undervisning

sansestormerne.dk

Har du probl

Har du svært ve
ikke være en ø
Grøn Kostmedh
Her er det nem
kreativiteten, de
råvarer og inter
ernæring er de
— Så alle kan v

Har du problemer med ordene ?
Den Grønne Kostmedhjælper
Tretommervej 33 • 8240 Risskov
• atTlf.
85 11
Har du svært ved
læse86
? Du 17
behøver
Vil du gerne lave spændende og sund mad til børn i skoler,
ikkefagskoler
være en ørn til at læse for at blive
En
af
de
frie
børnehaver og vuggestuer? Så skulle du måske overveje at
VESTERLED
7 – 7600 STRUER – TLF. 97 85 08 22 – FAX 97 84 08
Grøn Kostmedhjælper
på StruerSkolen.
blive Grøn Kostmedhjælper på StruerSkolen.
WWW.STRUERSKOLEN. DK
Her er det nemlig først og fremmest
•
Du bor på en aktiv og moderne skole med andre unge
kreativiteten, det handler om. Friske
råvarer og interessen for sundhed og
•
Du møder nye mennesker
ernæring er de vigtigste skoleredskaber
•
Du modtager PC-baseret undervisning
— Så alle kan være med.

Klintebjerg Efterskole
- naturlig-vis

Landsforenin

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

Klintebjerg Efterskole
er et undervisningstilbud til unge
med generelle eller specifikke
indlæringsvanskeligheder...

8A
Tlf. 86 20 85 70 —

Landsforeningen@ligeva

Landsforeningen Ligeværd
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov
Tlf. 86 20 85 70 — fax 86 13 87 44

Landsforeningen@ligevaerd.dk—www.ligevaerd.dk

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

Støttemedlem
Hvis du er vejleder eller pårørende
og gerne vil vide, hvad der sker i
Ring til UFL
UFL, kan du blive støttemedlem og
Tlf.
Eller Ring t
få bladet. Ring:
86 20 85eller
78.din
Har dit bofællesskab
Kløverprisvej
lokalforening haft
Vi kan kontaktes
på samme numbesøg af en
Tlf.:
forsikrings-konsulent?
mer, hvis du kunne
tænke dig at Finn Stoltze
ogog
hørfå
mere
Ring tilRing
UFL
en !!brochure
Se: www.h
være vejleder iTlf.
en44
klub.
61 61 71

Har dit bofællesskab eller din
lokalforening haft
besøg af en

Eller Ring til HANDI-Forsikring
Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 35 96 40

Unge for Ligeværd

31

STU-tilbud for 16-25 årige

“
“
“

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.
Lars Forstander

Man kan komme ud og bo for sig selv i en
lejlighed. Det havde jeg ikke troet at jeg
kunne for to år siden. Jeg har fået det ud
af det, at jeg har lært at klare mig selv og
sådan noget. Og det er jeg meget glad for.

d

egen iPa

Henriette 3.års elev

Goldschmidtsvej 12

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

Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Afklaringsforløb (LAB)
Beskyttet beskæftigelse
Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk,
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café
og meget mere...
3 forskellige værksteder:

JORDBRUG

landbrug & haveservice

LEVNEDSMIDDEL
køkken & rengøring

HÅNDVÆRK

bygge/anlæg & motor/metal

DSI Munkegården
Rugårdsvej 205
5464 Brenderup
Se video om os
ved at scanne koden

Du får din

tlf. 64 44 13 83
www.munkegaarden.dk

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

www.enogtyveren.dk

32

Unge for Ligeværd
REVISORERNE

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

PARAT TIL

TU
JOB & LIV/S

NSKABER
FÅ VIDEN, VE
NG
ER & ERFARI

S

FÆRDIGHED

E

e bogFå styrket din
mindst
lige og ikke
rdigpraktiske fæ
flytter
heder, før du
Linjen er
hjemmefra.
, som skal
også for dig
er er i
i gang med ell
særlig
gang med en
dantilrettelagt ud
nelse (STU).

N OM
OS
LME
FI

FSR Registrerede Revisorer
FSR Statsautoriserede Revisorer

2

5783 010
shskole.dk //

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

kontaktperson
til din lokalforening

Vi vil hermed erindre om, at følgende vejledere er kontaktpersoner til din lokalforening.
Opstår der spørgsmål, har i nye idéer, evt. problemer som i har behov for at drøfte.
Er i altid velkomne til at kontakte den person som står ovenover jeres lokalforening.
Ulla Jensen - Tlf.: 2891 9805
Hjørring, Randers, Rosenholm, Grenaa
Kirsten Buch
Tlf.: 3542 6429/2928 7719
Storkøbenhavn, Futura, Odense,
Vestsjælland, Lillebælt

Anette Østergaard
Tlf.: 9792 6430/2650 6244
Thy/Mors, Vestjylland, Tønder,
Sønderborg, Aalborg
Aage Møller - Tlf.: 2980 5063, Herning,
Århus, Vejle, Midtjylland, Sydvest

Unge for Ligeværd
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Arrangeres af

G MED
D E LTA A N D
EN ST

– i samarbejde med

DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE

for unge med særlige behov
Messen præsenterer undervisnings-, vejlednings-, bo-,
beskæftigelses- og ungdomsuddannelsestilbud inden
for specialområdet.

2014

I 2013 præsenterede de 4 messer samlet flere end 200 uddannelsesinstitutioner
og organisationer og flere end 6.700 unge, forældre, lærere, vejledere og
sagsbehandlere besøgte messerne.
Evalueringer fra både udstillere og besøgende har været overordentligt positive.

For information og
standpriser, kontakt:
UDDANNELSESAVISEN
v/Forlaget KSI A/S
Torvebyen 8, 1.tv., 4600 Køge
Tlf. 56 27 64 44
Kontaktpersoner:
Heidi Franke, heidi@ua.dk

www.udifremtiden.dk

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk

Besøgsmålgruppe

Elever, lærere, forældre, pårørende, vejledere, sagsbehandlere og andre professionelle
inden for udskolings-, vejlednings-, beslutnings- og uddannelses-specialområdet.

SJÆLLAND
& ØERNE

MIDTJYLLAND
Arena MIDT,
Kjellerup

8. – 9. september

SYDJYLLAND
DGI-Huset,
Vejle

11. – 12. september

Sport
Ridning
Landbrug
Musik
Kunst/håndværk
Drama/bevægelse
Tlf. 98930511

NY

Roskilde
Kongrescenter

17. – 18. september

FYN

Vissenbjerg
Idrætscenter
24. – 25. september

Plads til at lære
It/medie
Køkken
Bygge/anlæg
Motor/metal
Natur
Botræning

kontakt@tolneefterskole.dk

PGU Rosenholm Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf. 86 99 56 00, www.pgu.dk

Bofællesskaber med botræning og vejledning.
Et ungdomsmiljø, hvor de unge har et selvstændigt
liv i samspil med andre unge. Aktive fritidstilbud i
samarbejde med foreningslivet og ungdomsskolen.

Medielinie multimedieværksted

Kantine - katinedrift i storkøkken

Gartneri, væksthus, frilands- og
anlægsgartneri

Træværksted, bygningsvedligeholdelse
og pedel

Vi har:

En helhedsorienteret uddannelse til unge med særlige behov.
Afklaringsforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB).
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Ressourceforløb.

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

N
tek y
unde nologi i
rvisn
ingen
iPa

d4
til alle (32 GB)
eleve
r

Fiber
ne
i alle t Inte
rn
elevmed et
hø
bolig
hastig j
er
hed

Skole for livet...

www.teaterbygningen.dk

Stor
TV
pakk
e

til at lære:
• at bo selv
• at klare et job
• at håndtere sin fritid sundt og kreativt
Vi tilbyder:
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE
MED SÆRLIGE BEHOV;
Hele uddannelsen, eller dele af den.
En af de
Find os på: www.kostogtekstilskolen.dk;
eller skriv til os på:
mail@kostogtekstilskolen.dk

Unge for Ligeværd
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Nyt fra Landsbestyrelsen
Vi har i starten af november afholdt bestyrelsesmøde på sekretariatet i Risskov. Her
kunne vi byde velkommen til de 2 nyvalgte
suppleanter Helle og Mette. (Se præsentationen i bladet)
I klubberne er i meget velkomne til at ”bestille” referat fra møderne. Send en mail til
lena@ligevaerd.dk – så vil i fra hvert bestyrelsesmøde modtage et referat.
Vi er midt i et spændende forløb, hvor udviklingen i UFL er sat i fokus. Mette Davidsen
gav en kort redegørelse for sit udviklingsarbejde de første 3 måneder. De erfaringer
og den viden som Mettes arbejde kaster af
sig, skal vi udnytte positivt i fællesskab – og
det gør vi bedst ved at alle samarbejder. UFL
klubberne er meget forskellige – og det vil de
sikkert blive ved med at være. Men der er alligevel en del fælles udfordringer, hvor vi kan
have glæde af hinandens erfaringer.
Bestyrelsen har besluttet, at sekretariatet
skal arbejde videre med at beskrive og søge
midler til et projekt, hvor 30+ medlemmerne
kommer på kursus, og undervises i at blive
en slags mentorer for de yngre UFL-medlemmer. Vi forestiller os, at de får en særlig rolle
i UFL-klubberne, hvor de blandt andet får til
opgave, at være dem som tager imod nye
medlemmer og fortæller klubbens historie.
De skal sørge for at UFL-klubberne lever
videre og videreføres som et tilbud til alle
aldersgrupper.
Bestyrelsen besluttede endvidere også, at
de klubber som ønsker sig at blive medlem

af det lokale frivilligcenter, kan få udgiften til
medlemsskabet refunderet hos UFL’s landsforening. Bestyrelsen opfordre klubberne
til at tilmelde sig hurtigst muligt (se blandt
andet Mettes artikel i bladet)
Vejlederne mødtes på Vingstedcentret til
fælles vejlederdag. Her var opfordringen fra
deltagerne, at man skulle afholde fælles
vejlederdag mindst 2 gange om året, samt
i fællesskab med Landsforeningens lokalforeninger arrangere kurser for vejledere/
frivillige i klubberne. Bestyrelsen har bedt
sekretariatet om, at arbejde videre med det.
Sæt allerede kryds i kalenderen nu! – Fælles
vejlederdag søndag d. 14. juni 2015 i Vejle.
I dag er kontingentet for aktive medlemmer
kr. 175,- og for støttemedlemmer kr. 200,-. På
næste generalforsamling til september 2015
anbefaler bestyrelsen at begge medlemsskaber fastsættes til kr. 175,-. I forbindelse med
medlemsstatus i forhold til DUF, er det vigtigt, at det ikke er størrelsen på kontingentet
som afgør, om man står registreret som det
ene eller det andet medlem.
Bestyrelsen vil gerne flytte bestyrelsesweekenden i Vingsted til foråret, da UFL’s 2 store
arrangementer er tætte på hinanden, og
det koster mange penge at deltage. Sekretariatet arbejder på at få kurset flyttet – og
melder snarest ud med datoer.
Med venlig hilsen
Landsbestyrelsen
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Nyt fra sekretariatet v/Lena Donkjær Andreasen
Tlf. 86 20 85 78 · E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk eller lena@ligevaerd.dk

Unge for Ligeværd
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Baggrunden får I her!

yt fra
v/Lena
Andreasen
Vi harsekretariatet
netop fået bevilget kr. 555.000
fra DUF, Donkjær
For at opfylde
betingelserne

hvilket er af afgørende betydning
at fastTlf. 86for,20
85 78 om at være en ungdomsorgaholde vores aktivitetsniveau. Bevillingen gives nisation, skal vores akE-mail:
ufl@ufl-ligevaerd.dk
eller lena@ligevaerd.dk
bagud
– og på baggrund af vores opgørelse
tive medlemmer under 30 år
pr. 31/12-2013. Vores medlemstal i 2013 var
udgøre mere end 50% af de
faldende i forhold til 2012, hvilket kan betyde
samlede aktive medlemmer.
Ungdoms
Fællesråd – ansøgning (DUF)
mindre i tilskud, men DUF har i begrundelsen
ni 2009
skal ansøgningen
til DUF afleveres.I vores
Ansøgningen
skal kan
indeholde
for bevillingen
skrevet:
medlemsdatabase
man stå opretmstal for
UFL,
samttillagt
for jeres
de enkelte
”DUFhele
har dog
samtidig
aktiviteterlokalforeninger.
tet under 3 forskellige typer medlemsskaber:
elsen for
skal
fordelingensærligt
af medlemmer
og under
30 år. Samtidig skal
og vise
med medlemmerne,
i relation til over
• Aktive
unge medlemmer
lsen vise
hvilke
lokalforeninger
vi
har,
samt
hvor
mange
medlemmer hver
kommunalvalget i 2013, både på
• Aktive skolemedlemmer
• Støttemedlemmer uden stemmeret ved
eninglokalt
har.og nationalt niveau positiv vægt.”
årlige generalforsamling
er, at ansøgningen bliver modtaget positivt, daden
midlerne
er hovedårsagen til,
Jeg ved,
at i afholder mangeafholde
aktiviteter,
som og sommerkurser og meget andet.
n udgive
medlemsbladet,
kurser
vil have betydning for næste års bevilling hos
Vi har mange medlemmer, som har været
or kan
i se
hvordan
medlemmerne
i UFL fordeler
i lokalforeningerne,
DUF
– HUSK!
- at gøre
opmærksom på disse
indmeldtsig
i mange
år, og står registreret samt
som
ange aktiviteter.
medlemmer
der
er
over
eller
under
30
år.
Skriv til bladet eller få artikel/bille- den dag de blev indmeldt. Det kan komme
der på hjemmesiden. Det giver også inspiratil at give problemer, i forhold til at opfylde
Medlemsfordeling i UFL pr. 31.12.2008
tion til andre klubber, når aktivitetsplanerne
kravet om en ungdomsorganisation – hvis
Iman
alt står under
30 som
år aktivt medlem,
skal laves!
registreret
men i virkeligheden burde
Samtlige medlemmer
1084
672 stå registreret som
støttemedlem, skal vi med baggrund i ovenHvilket slags medlem er jeg?
Lokalforening
Inævnte
alt under
30 år
have medlemmet
flyttet.
I starten af november sendte vi medlemsliUden
tilknytning
lokalforening
19 og tid.
Vi 68
har brug for jeres hjælp
ster
ud til samtlige
klubber. Med listerne var
Aalborg
20
10
et følgebrev, hvor vi opfordrede jer til at genAarhus
57
Det er meget vigtigt, at16
i henvender jer til senemgå listerne, og kontrollere om de enkelte
Klubmedlemmer
Futura står rigtigt registreret i vores
76
52 på ændringerne.
kretariatet
og giver besked
Har
skal i også
medlemsdatabase. Dette af hensyn til vores
Grenå
38i spørgsmål til ovennævnte
19
kontakte
os og meget gerne
ansøgning til DUF – som sker på baggrund af
Hjørring
93
79 hurtigst muligt.
Er 24
følgebrev og lister blevet
medlemsstatus pr. 31/12-2014.
Lillebælt
15 væk – sender vi
gerne
Der stod blandt andet…
Midtjylland
82 et nyt sæt.
75

Odense
Medlemsstatus i UFL
Randers
Det er meget vigtigt, at vores medlemmer
Rosenholm
står registreret korrekt i vores medlemsdaStorkøbenhavn
tabase.
Sydvest
Sønderborg
Thisted (Thy-Mors)

37

20

Glædelig
87 jul og godt nytår
74 – ser frem til samarbejdet
74 i 2015 
58

126
22
18
35

56
16 Mange hilsner Lena
11
14

Unge for Ligeværd

39

Lokalforeninger landet over
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 – Aalborg
Henvendelse til sekretariatet,
Lena Andreasen, 86 20 85 78
UFL – Aarhus
Formand: Jimmy Rohr, 26 84 24 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19
www.ufl-århus.dk
UFL – Klub Futura – Sydsjælland
Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Helle Frederiksen
UFL – Grenaa
Formand: Tina Spliid Rasmussen, 22 98 08 86
Annette Dooleweerdt, 61 78 51 24
www.ufl-grenaa.dk
UFL - Herning, Ikast-Brande
Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84
www.uflhib.dk
UFL – Hjørring
Formand: Jeanette Christensen,
Ulla Jensen, 28 91 98 05

UFL – Storkøbenhavn
Formand: Britt Dyrvig , 22 34 73 17
Christian Philips 27 35 54 16
www.ufl-storkoebenhavn.dk
UFL – Sydvest
Formand: Niels Helander Boddum, 53 37 88 26
Lene Sørensen, 27 65 98 63
UFL – Sønderborg
Formand: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
Vejleder Sonja C. Poulsen, 42 30 50 92
www.ufl-soenderborg.dk
UFL – Thy/Mors
Formand: Mette Holm, 40 33 84 22
Anette Østergaard, 97 92 64 30
UFL – Tønder
Formand: Maj Frodelund, 22 47 67 28
Jytte Frodelund, 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 – Lillebælt
Formand: Jonas Aamand, 23 60 55 43
Inge Jensen, 26 53 98 06 - www.ufl-lillebaelt.dk

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

UFL – Midtjylland
Formand: Anita Laursen,
Kim Erfurt, 24 63 10 75 - www.ufl-midtjylland.dk

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

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov
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