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DIGISAFE
DigiSafe nyt – UFLs erfaringer er
vigtigt for udviklingen af DigiSafe
I sidste nummer af UFL-bladet (februar 2015)
blev det nye UFL-projekt DigiSafe præsenteret. Som det blev fortalt, er projektet et
udviklingsprojekt. Det vil sige, at vi skal finde
ud af, hvordan den ide vi har om DigiSafe kan
lade sig gøre. DigiSafes ide er, at der udvikles
”et digitalt rum”, hvor den unge med særlige
behov kan få vejledning om de udfordringer
de kan have inden for de tre fokusområder:
• Digital kontakt med det offentlige
• Netbank og handel på internettet
• De sociale medier
Når de unge kontakter DigiSafe møder de
en hjælper, som de kan se, mens de taler
sammen. Det er ønsket, at udvikle nogle
læringsværktøjer f. eks en film, et spil, der
kan hjælpe med til vejledning af den unge.
Disse værktøjer skal kunne bruges i fællesskab af den unge og hjælperen. Det er også

et mål for DigiSafe, at vejledningen skal
kunne optages, så den unge efterfølgende
kan genspille den vejledning de har fået, hvis
de igen står over for den samme udfordring
med f. eks. at huske hvordan man bruger sin
NemId, eller betaler sin regning via netbank,
eller bliver i tvivl om, hvad der er vigtigt at
være opmærksom på, når man handler på
nettet.
UFLs erfaringer bliver vigtige i udviklingen
af de læringsværktøjer, som skal bruges
til vejledning på DigiSafe. Der skal samles
erfaringer ind om vejledning af unge med
særlige behov i forhold til fokusområderne.
Og denne indsamling begynder allerede
nu! Så hvis I har erfaringer med, hvad
der udfordre unge med særlige behov i
forbindelse med brug af internettet, og
med hvordan I vejleder i forhold til disse
udfordringer, så er det vigtigt, at I kontakte
projektleder Mette Davidsen (tlf.: 2234 3113
eller mail: mette@ligevaerd.dk), så jeres erfaringer kan forme udviklingen af DigiSafe.
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NYT FRA UFL ROSENHOLM
(VINTEREN 2015)
D. 27. januar havde vi undervisning i Nem ID og andet på pc
Sidste dag i januar tog en flok fra klubben en
tur til det nye Moesgaard museum. Efter vi
havde gået rundt i ca. 1½ times tid, mødtes

Her ser i Camillas og Martins ”nye bil”

vi og spiste frokost sammen og nød den
medbragte kaffe, Inden vi skulle se resten af
museet. Det var rigtig spændende oplevelse.

Unge for Ligeværd

Her Jan som ”handicaphjælper ”.
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NYT FRA UFL ROSENHOLM
(VINTEREN 2015)
11. februar havde vi besøg af foredragsholderen Halfdan Olesen, som fortalte om sin barndom.
Tilhørerne var helt opslugt af fortællingen, så der var ro undervejs.

Unge for Ligeværd

9

18. februar. Som vanen tro
havde vi også fastelavn i år.
I ser også kattekongerne
og kattedronningerne

Se flere billeder og video klip
på hjemmesiden
Scan koden eller gå ind på
ufl-rosenholm.dk
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NYT FRA RANDERS!
Vi fra UFL i Randers er så super heldige, at vi
har fået nogle nye, dejlige lokaler i Randers
Bo og Erhvervs nye bygning på Tronholmen.
Her er et lækkert køkken og nogle fine rum,
hvor vi kan samles et par gange om ugen.
Hver tirsdag aften er der fællesspisning.
Hver torsdag er der café med boller, pålæg og
kaffe og te fra kl. 16.00 til 18.00.
Vi skiftes til at hjælpe til i cafeen. Snakken
går livligt, og stemningen er helt i top.
Torsdag d. 12. februar var der flotte lagkager på cafebordet, fordi vi fejrede 10 års
jubilæum for Christian, der er pædagog i
Randers Bo og Erhverv og Anette, der sidder
på kontoret.
Hver anden torsdag er der madlavningskursus for dem, der har lyst fra kl. 18.00 – 20.00.
De andre uger er der kreativ café for dem, der
har lyst til det fra 18.00 – 20.00.
Vi er mange, men der er plads til flere, så alle
er velkommen til se vores dejlige klub.
Tanja Sjøgreen

Unge for Ligeværd
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KALENDER 2015

-KOMMENDE ARRANGEMENTER
10.-12. april

Bestyrelsesweekend i Vejle

30. maj

Landsbestyrelsesmøde i Risskov

19. august

DHL i Aarhus

26. august

DHL i Aalborg

27. august

DHL i København

26.-27. september

Landsmøde i Odense

31. oktober

Landsbestyrelsesmøde i Risskov

Efteråret 2015

Kreativ kursus

Ved tilmelding – kontakt sekretariatet på tlf. 86 20 85 78, send evt. en mail på ufl@ufl-ligevaerd.dk.

Ridelejr på Ærø

Poppelgården Praktiske Jordbrugsskole Ærøskøbing 2015
Nu indbydes der igen til ridelejr.
Fra den 3. juli 2015 til den 8. juli 2015.

Prisen pr. lejr er 3.700,- kr. inkl. ophold og mad.

Ring og få tilsendt en brochure og flere oplysninger.
Lærer & Rideinstruktør Hanne Johansen. Mobil tlf.: 61340896
E-mail: hlj@post.tele.dk

Unge for Ligeværd
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Sommerhøjskole 2015

Olympi-Glade - For fællesskab og glæde.
Praktiske informationer:
Kurset er udviklet i samarbejde med
Landsforeningen Ligeværd
Dato:
Søndag d.19. juli 2015
Lørdag d. 25. juli 2015

IDRÆTSHØJSKOLEN ÅRHUS

Indbetaling:
Danske Bank:
Reg.: 3627 kontonr.: 4802507836
Iban: DK 96 3000 4802507836
SWIFT-BIC: DABADKKK
Oplys venligst dit navn ved indbetaling

Pris:
7 dage inkl. undervisning, kost og logi
samt en t-shirt.
Kr. 3600.

Tilmelding:
Tilmeld dig online på www.ihaarhus.dk under
menupunktet ”Højskoleophold” eller
ring 86 21 38 00

Ta’ en ny ven med på sommerhøjskolen, så
får du selv 500kr i rabat!

Sidste tilmeldingsfrist 9. juni 2015
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KÆRESTEKURSUS PÅ SANSESTORMERNE i Aarhus
Er du parat til at blive en god kæreste?
• Hvordan finder du en kæreste?
• Hvor finder du en kæreste?
• Hvordan får du det godt med en kæreste?
• Hvordan kan du være sammen med en
kæreste?
Pris
Der betales et depositum på 500 kr.
Depositum fratrækkes endelig pris for
kurset på 3000 kr. Der kan søges om prisnedsættelse.
Hvor og hvornår
Sansestormerne,
Tretommervej 33, 8240 Risskov.
Den 28 juni til 4 juli 2015

Ring og hør nærmere
Hvis du har spørgsmål og vil vide mere om
kurset så ring på tlf. 86 17 85 11
Tilmelding
Tilmelding på skolens hjemmeside
www.sansestormerne.dk/
Seneste tilmeldingsfrist er d. 28.5
Underviser
Karen Nør, lærer i sansemotorisk træning,
idræt, og musik.
Annie Damm, underviser på Ung til Voksen,
Sansestormerne.
Gæstelærer
Helge Myrup, kendt fra TV og fra
www.seksualundervisning.dk

Unge for Ligeværd
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MALLORCA 2015, VIL DU MED?
SÅ SKAL VI AFSTED IGEN
Turen går i år, IGEN til Mallorca, og vi vil gerne
have dig med ;-)
Mallorca er en af Middelhavets smukkeste
øer og har i mange år været et af danskernes
foretrukne feriemål.

Der er få pladser tilbage, så hvis DU skal med!
Så kontakt Kim på mobil: 21428216 eller på
mail:kim@boogerhvervstraening.dk
Se mere på: www.blivgladpaatur.blogspot.dk/

Vi skal som sidste år bo på BLUEBAY
RESORT, som er et 3 stjernet bungalows
område hvor der er masser af muligheder
for at slappe af og more sig. Både hvor vi bor
eller ved pool området eller den fantastiske
strand som kun ligger 200 m. fra pladsen. Ud
over det gode selskab, de sociale, gastronomiske og kulturelle muligheder området
byder på, får vi også mulighed for at slikke
sol, bade, motionere, shoppe eller hvad vi
måtte have lyst til.

Fakta:
afrejse: 23. juni, 2015
hjemkomst: 30. juni, 2015
pris: kr. 4500.- + halvpension kr. 1000,- = Ialt kr. 5500,Heri er inkluderet en festmiddag og aktivitetsdag! :-)
SOM VI PLEJER
Vi har 35 pladser og vi bor i lækre bungalows, placeret i
samme område.
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NYT FRA HERNING
IKAST-BRANDE
Vi er siden nytår kommet rigtig godt fra start
her I klubben. Vi har haft café aften med
gang I spillene. Vi har været I bowlinghallen
og har haft banko spil.
Vi var rigtig mange I bowlinghallen. Så
mange, at vi kunne spille på alle 10 baner.

Til vores banko aften havde vi også generalforsamling, og der blev valgt en ny bestyrelse.
Kærlig hilsen
Inge Marie

Unge for Ligeværd
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NYT FRA VESTSJÆLLAND

Fredag d. 13. februar
Vi mødtes i vores klublokaler i Slagelse, hvor
vi skulle have make-up og film aften. Drengene gjorde klar til biograf i den ene ende af
klubben, hvor de skulle se filmen ”Klassefesten”. Mens pigerne lavede et stort sminkebord i den anden ende af lokalet.
Vi skar ananas, æbler og andre lækre ting ud,
og gik så i gang.

Først talte vi om de forskellige produkter
Louise havde taget med, hvor efter pigerne
på skift fik make-up på. Undervejs blev de
hver især vejledt i, hvordan man skulle gøre,
samt hvordan de kunne finde frem til de
nuancer, der passer til deres hud. Pigerne
valgte selv om det skulle være hverdags eller
fest make-up, og var selv med til at vælge
farver. Vi havde et stort udvalg af bl.a. fou-

Unge for Ligeværd

ndation, pudder, rouge, eyeliner, øjenskygge,
lipgloss og mascara, så det var jo lige noget
for pigerne. De viste stor interesse og fik
stillet en masse gode spørgsmål. Der blev da
også taget en masse selfies, og pigerne var
spændte på at vise drengene, hvor fine de
var blevet. Det var en rigtig vellykket aften,
som helt sikkert skal gentages.
Louise

19

Første klubaften i år så vi billeder på storskærm. De var taget med vores kamera i 2014.
Den 30. januar lavede vi øvelsen med et
garnnøgle som man kaster til hinanden, og til
sidst bliver det til et edderkoppespind. Øvelsen havde nogle af de unge lavet på bestyrelseskurset i 2014. Derefter hyggede vi os med
frugt, kaffe og brød.
Inge
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NYT FRA VEJLE
Vi har haft besøg af byrådspolitiker Flemming Lømmel fra Vejle til at fortælle om mulighederne for at søge støtte efter paragraf
34, hvis man har rigtig dårlig økonomi. Sagsbehandlerne er ikke altid så gode til at oplyse
om mulighederne. Det var et godt foredrag,
hvor der var mulighed for at få stillet spørgsmål, så alle forstod hvad der blev sagt.

Iøvrigt har vi været så heldige at få § 18
støtte til vores modelbane, så der kan købes
ind til at gøre den endnu bedre og til mange
hyggelige klubaftener. Vi ser frem til at vise
den frem på næste års uddannel-sesmesse.
Venlig hilsen
Solveig Nielsen,
UFL-Vejle
tlf. 40 42 46 60

Unge for Ligeværd
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NYT FRA
UFL- STORKØBENHAVN
Det nye år har allerede bragt os en masse
gode oplevelser! Bestyrelsen har fået lavet
et godt forårsprogram, hvor vi blandt andet
skal holde fastelavn, vi skal spille banko, vi
får besøg af en meget dygtig kok, som vil
grille for os. Peter Mygind holder foredrag om
mobning for os og Ligeværd Storkøbenhavn.
Her til sommer har vi tænkt os at tage tre
dage til Sønderjylland, hvor vi gerne vil besøge klubberne, se sort sol og tage et smut
forbi grænsen på vej hjem.
I januar stod den på bowling, hvor der var
ca. 20, der deltog. Vi spiste først og bowlede
derefter i to timer.
Her den 05. februar var der fællesspisning,
hvor vi fik chili con carne.
D. 24. april holder vi sommerfest i Glostrup,
hvor vi har lejet lokale og vores helt egen DJ. I
juni tager vi på vores årlige Bakken-tur!
Så deltager vi I Folkemødet på Bornholm fra
den 08.06, hvor vi skal over og fortælle om
UFL. Til sidst laver klubben en tur til Grækenland fra den 20. til den 27. juni 2015.
DHL løbet er torsdag den 27. august, hvor vi
håber på, at mange deltager.
Hilsen bestyrelsen
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NYT FRA UFL THY/MORS
Vi startede op med at have en hyggeaften,
hvor vi havde taget nogle spil med som vi sad
og hyggede os med.
Mette Davidsen, udviklingkonsulent for UFL
har været på besøg. Vi startede med fællesspisning, og bagefter fortalte Mette om det
at være sociale sammen. Vi kom ud i små
grupper for at fortælle om vores erfaringer
og komme med forslag til, hvad vi kunne lave
sammen.
Vi har holdt fastelavn, hvor alle var udklædte.
Katten blev slået af tønden, og vi fik kåret
katte dronning og kattekonge.
Bagefter afholdt vi nogle konkurrencer.
Til sidst fik vi fastelavnsboller. :o)
Hilsen UFL Thy/Mors
Vores hjemmeside: www.uflthymors.dk
(Bladansvarlig: Emil, Regitze og Nita (vejleder) )

Unge for Ligeværd
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NYT FRA VESTJYLLAND
Januar måned kom på finurlig vis til at stå i
sportens tegn. Klubbens årlige Wii-bowling
turnering blev afviklet over to klubaftener.
Der var 14 deltagere i kampen om vandrepokalen og der var til det sidste spænding om
udfaldet. Det blev dog Rasmus Riis Jensen
der gik sejrrig ud af dysten, og han fik overrakt pokalen og et diplom af Chresten.
Den 26. januar skulle Danmark spille 1/8 finale mod Island i håndbold-VM turneringen.
Da det jo var vores klubaften, fik vi arrangeret det sådan, at vi kunne følge kampen på tv
i klubben. Det blev faktisk en rigtig god oplevelse. Ikke kun fordi Danmark vandt kampen,
men også fordi en del af vore medlemmer
var mødt op med flag og truthorn. Så der var
stemning i lokalet.

De der ikke havde så stor interesse i sport og
konkurrencer havde valgt at gå i det kreative
værksted, hvor der bliver lavet smykker og
fine kort.
Februars absolutte højdepunkt var at Søren
Riis skulle komme og underholde. Det blev
en festlig aften med fællessang, tyrolerstemning og højt humør. Da Søren på et
tidspunkt skulle have lidt hjælp til at holde
rytmen, trådte Jacob Andersen til og spillede
på skeer. Aftenen sluttede af med hjemmebagt brød og kaffe.
Nu ser vi frem til at vi skal have generalforsamling og forårsfest, så der bliver nok at se
til frem til foråret.
Med venlig Hilsen
UFL Vestjylland

Unge for Ligeværd
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NYT FRA GRENÅ
Vi er startet godt op i det nye år. Vi har haft
nogle hyggelige klubaftener. I år har vi prøvet
noget nyt og har holdt vores første fastelavnsfest pga. stor medlemstilgang.
Den 17. februar havde vi fastelavnsfest i
Grenåklubben.
Hilsen Tina

Den næstebedst udklædte.

Den bedst udklædte.

Drengenes kattekonge.
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KLUB FUTURA
Vi har været i biografen
med tirsdagsklubben
her til aften og se ”Min
søsters børn og guldgraverne”. Det var hyggeligt.
Vi var 17 mennesker.
Hilsen
Mette Fangel
Klub Futura
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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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G MED
D E LTA A N D
EN ST

Arrangeres af

– i samarbejde med

DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE

for unge med særlige behov
Ved deltagelse på UIF messerne kan I spare både tid
og penge ved at være repræsenteret med en stand på
enten en, eller flere af specialuddannelsesmesserne.

2015

I vil her komme i kontakt med flere potentielle elever og netop få jeres uddannelse synliggjort overfor målgruppen.

For information og
standpriser, kontakt:
UD I FREMTIDEN
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

Alt dette kan vi tilbyde i de rette rammer og omgivelser hvor der er tid og
lejlighed til fordybelse og seriøs dialog. Du vil udover potentielle elever møde
UU-vejledere, lærere, sagsbehandlere og forældre.

Bemærk at alle messer er 1 dagsmesser. Dog vil messen i Roskilde stadig være
over 2 dage.

FYN

MIDTJYLLAND
Aarhus
8. september

Odense

SYDJYLLAND
Vejle
9. september

10. september

SJÆLLAND
& ØERNE
Roskilde

16. – 17. september

Ulvedalsvej 30-34 | 7470 Karup J. | Tlf.: 8 6 66 22 68 | detny@havredal.dk | havredal.dk
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PARAT...?

– til voksenlivet – til job
UTV linjen

– ung til voksen

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

Her lærer du om:
din BOLIG
din FRITID
dit ARBEJDE
– du får venner, gode
oplevelser, og du kommer
i praktik.

SANSESTORMERNE.dk

Tretommervej 33

BØGEVANGSKOLEN
- E N G O D S TA R T PÅ V O K S E N L I V E T

•

8240 Risskov

• Tlf. 86 17 85 11

[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.]

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

BØGEVANGSKOLEN
- E N G O D S TA R T PÅ V O K S E N L I V E T

BØGEVANGSKOLEN | BØGEVANG 18 | 7100 VEJLE
TLF. 7582 1176 | MAIL@BVSK.DK | WWW.BVSK.DK

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

tlf. 64 44 13 83
www.munkegaarden.dk
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REVISORERNE

Klintebjerg Efterskole
- naturlig-vis

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

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.

FSR Registrerede Revisorer
FSR Statsautoriserede Revisorer

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

• Dansk
• Matematik
• Engelsk

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

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.

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

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk

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

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

• Samfundsfag
• Traktorkørekort
• Musik/drama

• Idræt
• Jagttegn
• Dykkercertifikat

kontor@klintebjerg-efterskole.dk

n
Du får di
ad
egen iP

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

www.enogtyveren.dk

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

kontakt@tolneefterskole.dk
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KONTAKTPERSON
til din lokalforening

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

ULLA JENSEN
Tlf.: 28 91 98 05
• Hjørring
• Randers
• Rosenholm
• Grenaa

ANETTE ØSTERGAARD
Tlf.: 97 92 64 30/26 50 62 44
• Thy/Mors
• Vestjylland
• Tønder
• Sønderborg
• Aalborg

KIRSTEN BUCH
Tlf.: 35 42 64 29/29 28 77 19
• Storkøbenhavn
• Futura
• Odense,
• Vestsjælland
• Lillebælt

ANDERS HARESKOV ANDERSEN
Tlf.: 28 56 84 44
• Herning
• Århus
• Vejle
• Midtjylland
• Sydvest
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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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METTES SIDER v/Mette Davidsen (UFL-udviklingskonsulent)
Tlf.nr. 86 20 85 73 · E-mail: mette@ligevaerd.dk

Det er vigtigt at tage godt imod nye
medlemmer

”Ven til Ven siden” er
ikke i UFL-bladet mere

Et af de emner som vi tit taler om, når jeg
besøger UFL-klubberne, er hvor vigtigt det
er at tage godt imod nye UFL-medlemmer.
Når der kommer nye medlemmer i jeres
UFL-klub, er det en god ide at have en aftale
om, hvem der tager imod dem. Det kan også
være godt, at det er mere end en person,
som har denne opgave, så I kan hjælpe hinanden. Jeres opgaver kan være:
• at sige velkommen
•	at vise rundt i klubben at fortælle om, hvad
I laver i UFL-klubben
•	at tage sig af det nye medlem de efterfølgende klubaftener.

UFL-klubberne er et fantastisk sted at lære nye
mennesker at kende, og her
er der mulighed for at få nye
venner. Når man deltager i
UFL-klubbernes mange aktiviteter, opstår der
ofte situation, hvor man kommer til at tale
med nogen, som man ikke har talt så tit. I
sådan en situation kan man opdage, at den
nye person har nogle spændende interesser, som måske også passer til det man selv
interessere sig for, eller som man gerne vil
høre mere om. Det kan være starten på et
nyt venskab.

I velkomstudvalget er det godt at tage en
snak om:
•	hvordan blev jeg budt velkommen, da jeg
kom til UFL-klubben første gang?
• hvad betyder det at føle sig velkommen?
•	hvad betyder det at have ansvar for at tage
imod nye medlemmer?
•	hvor mange klubaftner har velkomstudvalget ansvar for at hjælpe det nye medlem
med at føle sig velkommen i klubben?
Det er en god idé at spørge nye medlemmer
om, hvordan de har fundet jeres UFL-Klub.
Fordi svaret kan give jer gode ideer til, hvordan der kan komme endnu flere medlemmer
i klubben. Og husk engang imellem at bruge
lidt tid i klubben på at snakke om, hvem I
kender, der måske kunne have glæde af at
komme i UFL-klubben.

Som I kan læse på siden ”Nyt fra sekretariatet”, er det blevet besluttet, at ”Ven til ven
siden” ikke findes mere i UFL-bladet. En af
de vigtigste årsager til, at denne beslutning
blev taget, er, at det er erfaringen fra UFL’s
bladudvalg, at det sjældent er en annonce i
UFL-Bladet, der skaber nye venskaber. I UFLbladudvalget var der bred enighed om, at
der er mange gode anledninger til at få nye
venner i UFL. Man kan møde nye mennesker
til de landsdækkende UFL-arrangementer
som bestyrelsesweekenden og landsmødet,
eller hvis man tager med på en rejse eller et
kursus, eller når man er til klubaften i den
lokale UFL-klub.
Jeg hører meget ofte historier i UFL-klubberne om nye venskaber, som er opstået i for-
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bindelse med UFL’s aktiviteter både lokalt og
på landsplan. Det gør mig altid meget glad,
og jeg bliver mindet om, hvilket fantastisk
arbejde I alle gør - både unge og vejledere -

for at skabe en UFL-klub, hvor man hygger
sig og er tryg, så man måske har lyst til at
tale med en man ikke kender.
Mange hilsner
Mette

Medlemsstatus
Hvert år d. 31. december, gør vi status på,
hvor mange medlemmer vi er i UFL.
UFL har d. 31/12-2014, på landsplan 843
medlemmer, samt 183 støttemedlemmer.

Nedenfor kan i se, hvordan medlemmer under og over 30 år fordeler sig i jeres klubber.
I kan også se, hvor mange støttemedlemmer
i har i klubben.

Medlemsstatus pr. 31/12-2014

UFL - Aalborg

Aktive
under 30 år

Aktive
over 30 år

Aktive
i alt

Støttemedlemmer

2

7

9

0

UFL - Aarhus

12

32

44

6

UFL - Futura

16

30

46

10

UFL - Grenå

14

16

30

5

UFL - Herning og Ikast-Brande

33

2

35

22

UFL - Hjørring

19

13

32

1

UFL - Lillebælt

12

8

20

6

UFL - Viborg

78

23

101

2

UFL - Odense

11

24

35

1

UFL - Randers

46

24

70

14

UFL - Rosenholm

41

19

60

1

UFL - Storkøbenhavn

25

51

76

37

UFL - Sydvest

25

15

40

3

UFL - Sønderborg

13

23

36

0

UFL - Thy-Mors

26

3

29

13

UFL - Tønder

10

22

32

3

UFL - Vejle

33

10

43

12

UFL - Vestjylland

28

47

75

6

UFL - Vestsjælland

6

14

20

11

UFL - Ingen

0

10

10

30

450

393

843

183

UFL medlemmer i alt

Har i spørgsmål til skemaet, er i naturligvis velkomne til at kontakte mig på tlf. 86 20 85 78.
Venlig hilsen
Lena
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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
DHL

I UFL skal vi sammen lave

yt fra
sekretariatet
v/Lena
Donkjær
Andreasen
I efteråret
vil Ligeværd være til stede
i følsamtalesaloner
flere gange her

Tlf. 86 20 85 78 i foråret og sommeren. Blandt
andet i forbindelse med bestyE-mail:
lena@ligevaerd.dk
Fra d.ufl@ufl-ligevaerd.dk
1. april er det muligt at tilmeldeeller
sig DHL
relsesweekenden skal vi øve os
gende 3 DHL byer.

– løbet.
i at lave samtalesalon.
Nedenfor kan i se, hvor i skal tilmelde jer – alt
Ungdoms
Fællesråd – ansøgning (DUF)
efter hvilken by i tager til.
En samtalesalon er en ligeværdig samtale,
ni 2009 skal ansøgningen til DUF afleveres.hvor
Ansøgningen
alle deltagere erskal
aktiveindeholde
og får taletid.
mstal for
hele UFL, samt for de enkelte lokalforeninger.
Aarhus:
Her er der ingen som snakker mere end andre
elsen Mindeparken
skal vise fordelingen
medlemmer over
30på,år.
skal
– onsdag, d. 19.afaugust
– detog
gårunder
faktisk ud
at Samtidig
alle får snakket
lige
lsen vise
hvilke
lokalforeninger
vi
har,
samt
hvor
mange
medlemmer
hver
Tilmelding sker på www.aarhusmotion.dk
meget. Man kan også planlægge samtalesalonen, så man kommer til at snakke med folk,
ening har.
Aalborg:
ikke kender er
så godt,
eller måske slet
er, at ansøgningen
bliver modtaget positivt, man
da midlerne
hovedårsagen
til,ikke
Kildeparken
– onsdag, d. 26.afholde
august kurser ogkender.
n udgive
medlemsbladet,
sommerkurser og meget andet.
Tilmelding sker på www.aalborgatletik.dk
or kan i se hvordan medlemmerne i UFL fordeler
sig i lokalforeningerne,
samt
Samtalesalonen
kan bruges på en klubaften,
ange København:
medlemmer der er over eller under 30tilår.
et vejledermøde eller som en del af et
bestyrelsesmøde, det er kun fantasien som
Fælledparken – torsdag, d. 27. august
Medlemsfordeling i UFL pr. 31.12.2008
sætter grænser.
Tilmelding sker på www.sparta.dk
Husk! At
skrive hvor mange i deltager i en
Samtlige
medlemmer

I alt
under 30 år
I forbindelse med Folkemødet
på Bornholm,
1084
672

Lokalforening
Uden
tilknytning
lokalforening
Rettelse
/ december
bladet /
Aalborg
vejlederdag:
Aarhus
Nyt fra landsbestyrelsen – her opfordrede vi
Klubvejlederne
Futura til at sætte kryds i kalenderen søndag d. 14. juni. Mødet er aflyst, da der i stedet
Grenå
bliver holdt vejlederdag lørdag, d. 11. april i
Hjørring
forbindelse med bestyrelsesweekenden på
Lillebælt
Vingstedcentret i Vejle.
Midtjylland
Odense
Samtalesalon og UFL
Randers
En samtalesalon er et samlingspunkt for folk
Rosenholm
der gerne vil snakke med hinanden på en ny
Storkøbenhavn
måde.
Sydvest
Sønderborg
Thisted (Thy-Mors)

Itet.
altHerunder
30 årtil en samtalesalon. Lige
vil vi invitere
nu68
har landsbestyrelsen19
drøftet hvilket emne
20
10 Vi har ikke beslutsamtalesalonen skal have.
16 er allerede nu ude
tet57
os endelig endnu, men
76
52
at fortælle om vores samtalesalon
– og vi
håber
38 naturligvis, at mange
19 vil blive nysgerrige
93og synes at det kunne
79 være spændende
at 24
deltage i.
15
82
75
37
20
87
74
74
58
126
56
22
16
18
11
35
14

mail til ligevaerd@ligevaerd.dk

vil UFL stå for et arrangement i Ligeværd tel-
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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 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 – 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: 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 - Viborg
Formand: Anita Laursen,
Palle Mortensen, 25 45 44 91 - www.ufl-8800.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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