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Formanden har ordet...
Kim Dyrvig
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Anette
Østergaard
Næstformand
97 92 64 30
Thy-Mors

Kære alle i UFL
Tusind tak for et godt landsmøde i september.
Dejligt at se nye og gamle medlemmer.
Jeg vil fortælle en sand historie, som handler
om synlighed for UFL og Ligeværd.
En onsdag morgen i sidste uge på mit arbejde
hvor jeg var ved at dække bord til et stort
møde i vores mødelokaler, kom der en af
mine kollegaer forbi. Vi talte om løst og fast.
Han fortalte mig om hans niece, som er en
ung med særligt behov, som var flyttet hjem
til hendes mor på grund af at kommunen

ikke kunne finde ud af, hvad de
skulle gøre med den unge pige.
Jeg sagde til ham jeg kendte et
sted hvor hun kunne få noget
gav
Lene vejledning,
Trine Hansen
Gadgaard
ham nummeret til ligeværd
hvor jeg Sekretær
fortalte
21 93 40 26
Schnoor
ham at der kunne hun få
86 hjælp.
21 43 06
Roseholm
Århus
Senere samme dag gav han
mig en besked
fra hans søster; ” tusind tak for hjælpen”.
Med venlig hilsen
Trine Hansen, Landsformand

Jonas
Aamand
Pedersen
23 60 55 43
2016Lillebælt

nyt fra redaktøren
Seneste deadline for indlevering af artikler og billeder i

Februar................ 21 december 2015
April..............................1 marts 2016
Juni...................................2 maj 2016
August......................................6 juni
Oktober....................... 13 september
December......................3 november
Artikler og billeder sendes til thomas@ligevaerd.dk

Je
Kriste
97 82
Vestjy

Brian Jacobi
Suppleant
29 60 42 22
Århus
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Bestyrelsesmedlemmer

Trine Hansen
Formand
21 93 40 26
Roseholm

Jonas Aamand
23 60 55 43
Lillebælt

Tina Spliid
Rasmussen
22 98 08 86
Grenaa

Kim Dyrvig
26 50 62 44
København

Jimmy Rohr
26 84 24 42
Århus

Bente
Hegewald
51 21 04 42
Århus

Mette Holm
40 33 84 22
Thy-Mors

Suppleanter

Isakur Johannessen
suppleant
41254225
Sydvest

Kirstine Westh
Henningsen
suppleant
28781220
Viborg

Mette
Graugaard
Vesterager
20 92 61 20
Midtjylland

Mike Græse
23 46 96 65
Storkøbenhavn
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Præsentation af de nye suppleanter
Isakur Johannessen
-Esbjerg:
Mit navn er Isakur og jeg
en af de nye bestyrelsesmedlemmer, valgt som
suppleant. Jeg er fra
Esbjerg jeg har været i
UFL i 3-5 år.

Kirstine Henningesen
-Viborg:
Jeg hedder Kirstine, og er
ny suppleant i UFLbestyrelsen. Jeg er 28 år
gammel og har været
medlem af UFL i mere
end 5 år.

Vejledergruppen:

Fra venstre er det:
Ulla Jensen, Sasa Mahmutovic, Christian Phillips, Anette Østergaard, Mette Hansen og Anders Hareskov Andersen.
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Kreativ weekend i Struer
Kreativ weekend
Her den 23-25. oktober 2015 tog ca. 22 unge
til Struerskolen til en hel weekend, hvor vi
kunne viser hvor kreative vi kan være. Fredag
aften blev vi delt i hold og i år kunne vi vælge
Pileflet eller smykker.
Og så have Kirsten og Anette nogle få ting
med vi kunne lave. Ved 21 tiden var der kaffe/
te og kage.
Lørdag var vi på hele dagen. Der var mulighed
for at male på lærred, der var gang i pileflet og
smykker, alle fik lave flotte ting og sager. Vi
havde gode lærere som hjalp os når vi var ved
at gå i stå, eller ikke kunne finde ud af det.
Efter aftenmad var der hygge og nogle så tv.
Sidste dag gjorde vi tingene færdige. Og så
var det en øv dag, for Kirsten og Anette har
valgt at stoppe.

Unge for Ligeværd
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Holdet vil sige tusind tak for alt den tid i har
være med til at hygge om os og snakke. Så
har i haft nogle ting og sager som vi kunne
lave gratis.
Håber nogle har lyst til at tage over i 2016.
Så der kan forsætte det gode kreativ arbejde
som har være i mange år.
Tusind tak til Struerskolen for at vi måtte
være hos jer.
På holdets vegne, Britt Dyrvig.
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Landsmøde 2015
Lørdag den 26. september var der landsmøde
på Dalum Landsbrugsskole i Odense.

Der var ca. 260 fra hele landet. Efter Trine
havde budt velkommen var der tid til underholdning som i år var en ung pige, Christina
Boelskifte. Hvor vi sang i kor og vi fik rørt os
med at danse. Hun var brand god og tog os
unge med storm.
Generalforsamling var om eftermiddagen.
Vi starte med en lille sang der hedder ”hvor
du sætter din fod”. Esben var mødeleder, alle
klubben var oppe og fortæller hvad de har
lavet i årets løb.
Trine kom med årsberetning. Regnskab blev
godkendt og kontingent er det samme.
Indkomme forslag fra landsbestyrelsen om
modernisering af vedtægter blev godkendt.
Anders og Brian fra bestyrelsen ønskede at
gå af. De fik par ord med her fra, tak for gode
år i bestyrelse og tak for godt samarbejde.
Tidligt vejerleder Kirsten har valgt af stoppe
efter mange år i bestyrelsen. Hun har siddet
i diverse udvalg. Blandt andet har hun arrangeret rejser. Det bedste for mig, var kreativ

weekend og alle div UFL kursus. Så har hun
siddet i økonomiudvalget og passet på, vi
ikke bruge for mange penge.
2 nye unge er kommer ind; Isakur fra sydvest
og Kirstine fra Viborg.
Derefter kom 2 nye vejerleder Sasa fra Hjørring, og Christian fra København.
Velkommer til jer, vi glæder os til at samarbejde.

Unge for Ligeværd
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Til slut blev der delt priser ud til
vejerleder Lene Sørensen-billede sydvest, og en ung UFL-pris gik til
Maj Frodelund fra Tønder-billede.
Gave til prismodtagere og dem
der stoppede i bestyrelse var
et glasfad, som pmu-keramik
havde lavet.
Kl. 18.00 var der festmiddag.
Bagefter spillede ”Bodega Duoen”
noget dansemusik, de var rigtig
gode og alle kunne synge med.
Tak til alle der var med, og håber vi
ses til næste år 2016 d. 24 -25. 09.
Hilsen Kim Dyrvig bladudvalget.

Maj Frydenlund

Kirsten Buch

Lene Sørensen

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

DigiSafe
Den første test-udgave er færdig
Hele efteråret har vi i DigiSafe arbejdet på at
bygge en app og det første spil om NemID i
DigiSafe. Den første test-udgave er nu færdig
og er nu til afprøvning hos UFLer og elever på
skole og uddannelsessteder i Ligeværd.
I spillet om NemID kan man øve sig i at logge
på med NemID. Der er en præsentation af de
tre ting, som der skal bruges for at logge på:
• Bruger ID
• Nøglekort
• Adgangskode.
Derefter øver man sig i hvor, og hvornår man
skal bruge disse ting. Der er fem niveauer/levels i spillet, hvor sværhedsgraden øges fordi

der er mindre og mindre hjælp til brugen af
bruger ID, nøglekort og adgangskode. Hver
gang et niveau er gennemført, får man en
stjerne og den næste åbner.
Det er vigtigt for udviklingen af DigiSafe,
at den kan afprøves af UFLs medlemmer.
Gennem afprøvning sikres det, at spillet
bliver så godt som overhovedet muligt, fordi
der kommer tilbagemeldinger om, hvad der
fungerer, og hvad der med fordel kunne laves
om, og ikke mindst kommer der idéer til nye
løsninger.
Til august 2016 vil alle kunne hente DigiSafe
appen. Appen bliver gratis!
Mange hilsner
Mette
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Nyt fra Roskilde

Foto: Christian Drost

Det var med nogen bæven og rystende ben at
vi den 28. oktober slog dørene op for vores nye
aftenklub i Roskilde, for unge med særlige behov.
Der mødte heldigvis 18 nysgerrige unge mennesker frem til åbningsaftner, der blev mødt af en
flok spændte frivillige, der tog imod.

Unge for Ligeværd
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Aftenen bød på champagne og chips, sandwich og sodavand og en rundvisning af vores dejlige lokaler, med mulighed for en masse forskellige aktiviteter. Bl.a. Bordtennis,
billard, bordfodbold, krea værksted og computerrum.
Aftenen sluttede med at vi holdt stiftende generalforsamling for Ligeværd i Roskilde, og vi er nu nyt familiemedlem
i Ligeværd familien. Vi glæder os til samarbejdet og har
allerede fået stor hjælp fra Mogens Mathiesen.
Bedste hilsner
Gitte Kronbak

Unge for Ligeværd

UFL Herning Ikast-Brande
Hej
I vores klub har vi det rigtig
rart med at hygge os sammen
med vennerne der.
Vi laver kreativ, det er altid
spændende hvad Tine nu har
fundet på vi skal lave.
Det bliver til mange spil, og
især ludo er et hit. Er der
banko spil så er vi også klar.
Vi var i biografen, hvor vi
havde en hel sal for os selv,
det var dejligt.
I år var det filmen “klovn
forever” vi så, den var meget
morsom var vi alle enige om.
Kærlig hilsen
Inge Marie Winther
UFL Herning Ikast-Brande
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Nyt fra Sønderborg
Vi har været ude og klatre og spille nogle
forskellig ting, så som basket og bordtennis.
Så var der også lidt tid til lidt sjov.
Så har vi også haft besøg af nogle brandfolk
der viste os hvordan man slukker en brand
hvis nu uheldet skulle være ude. Hvis der
skulle være ild i en gryde eller lignende, fik vi
vist hvordan man slukker.
Så har der også være selvforsvars kursus hvor
en var og undervise i det. Det var meget fedt.
Michael Heesch Brink

Unge for Ligeværd

17

18

Unge for Ligeværd

Nyt fra Vestsjælland

Den 11 september var vi på tur til Isbådmuseet i Korsør. Først fortalte guiden om dengang
Storebælt var frosset til, og der blev brugt
Isbåde, samtidig spiste vi vores medbragte
mad.
Derefter gik vi en tur under Storebæltsbroen,
hvor guiden fortalte om broen og da de byggede den. Det var en meget interessant tur.

Den 19 september gik turen til Go-kartland i
Holbæk. Vi var delt op i to hold og kørte hver
2 x 7 min. derefter hyggede vi os med en burgermenu, og til sidst spillede vi alle minigolf.
Den 23 oktober var vi til Bøf og Bowl i Slagelse.
Da vi var delt op i drenge og pige hold Bowlede
vi en time, derefter spiste vi en lækker bøf
med tilbehør, det var en hyggelig aften.
Hilsen Inge

Unge for Ligeværd
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NYT fra tønder
Efterårs/Vinter arrangementer
i UFL-TØNDER
Onsdag d. 7 oktober havde vi seksualvejledning ved Jytte Frodelund.
Der var en del der mødte op denne aften for
at høre om sygdomme, hygiejne, p-piller,
p-stave, spiraler og meget mere. Vi fik
mulighed for at lære om hvordan man satte
et kondom på 1 flamingo tissemand, og det
var meget sjovt men også lidt grænseoverskridende for nogen, og lidt grine flovt. Randi
og Søren, to af vores medlemmer, skulle
stille sig op foran os andre og spille skuespil
med om hvordan man fik en samtale i gang
om hvordan man scorede en pige/dreng. De
skulle også spille skuespil om hvordan man
slår op med en fyr/pige. De gjorde det bare så
godt. Det var en lærerig og sjov aften.

Onsdag d. 21 oktober havde vi Pool turnering
med vandrepokal. Der var 8 der spillede om
at vinde pokalen. Mens de 8 spillede, så var
der andre der hyggede sig med at spille Wii
bowling og andre hygge snakkede. Vinderen
af Vandrepokalen blev Claus Bennetzen. Tillykke med pokalen, men bare vent til næste
år tror vi at du får baghjul af de andre som
spillede imod dig.

Unge for Ligeværd
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NYT fra tønder
Onsdag d. 28 oktober Havde vi halloween
hygge med fællesspisning. Formanden Maj
stod for maden som var Hokkaido suppe
denne aften. Der var nogle gode hjælpere.
Bjarne snittede løg og skrabede kernerne
ud af Hokkaido græskarrene. Pia og Randi
de skar græskarrene i tern. Ole og nogle af
de andre medlemmer hjalp med at dække
lidt fint op. Mange var lidt spændte på om
hvordan suppen smagte da de aldrig havde
prøvet at smage sådan en orange suppe. Da
flere smagte på suppen synes de at den var
lækker og smagte godt. Der blev serveret
rejer og flutes til suppen, det var en rigtig
hyggelig aften.
Onsdag d. 4 november var det meningen at
vi skulle have haft et foredrag ved Tine om
Afrika og Ebola, men det er desværre aflyst.
Så den aften blev bare til en almindelig hygge

aften hvor der vises gamle biler i et blad, eller
vist gamle traktorer som et af medlemmerne
har med. Vores frivillige elsker at høre om det
og se i bladene. De som går på VUC har sine
lektier med, så der er mulighed for at få lektie
hjælp. Wii bliver sat i gang til en omgang
bowling. Sådan en almindelig klub aften er
altid hyggelig og medlemmerne nyder det.
Indtil juleferien har vi blandt andet følgende
på programmet:
Klubaftener, flødebollefremstilling, julehygge
og julebanko.
Alle os Fra UFL-TØNDER ønsker alle en rigtig
glædelig jul samt et lykkebringende godt
nytår. Vi ses i 2016
Venlig hilsen Maj Frodelund formand for Ufl
Tønder og alle medlemmer

Unge for Ligeværd
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DigiSafe nomineret
DigiSafe er nomineret til
„Årets digitale frivillige initiativ“

Digitaliseringsstyrelsen skriver som
begrundelse:

En del af DigiSafe appen bliver en Skype
forbindelse, hvor man kan kontakte en frivillig og få vejledning om brug af appen, og de
udfordringer man kan møde i den digitale
verden. DigiSafe samarbejder med VIA UC
Århus Administrationsbachlor, om at samle
en gruppe af studerende, som står for vejledningen af den unge over Skype.

„Det er et spændende projekt med nye tanker
og en vigtig indsats over for en gruppe borgere, der har brug for hjælp i forhold til den
digitale kommunikation og sikkerhed i forhold
til IT. Det er en type projekt, vi ikke har set før,
med et konkret fokus gennem udvikling af et
hjælpeværktøj og personlig hjælp fra frivillige
til at gøre en gruppe i stand til at begå sig og
bruge den digitale kommunikation.“

Den frivillige støtter over Skype, og DigiSafes
fokus på at styrke unge med særlige behovs
muligheder, for at benytte sig af NemID er
blevet nomineret til „Årets digitale frivillige
initiativ“.

DigiSafe vandt ikke prisen, men bare det at
blive nomineret er en stor ting og har givet
opmærksomhed omkring projektet.
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Nyt fra storkøbenhavn
UFL- Storkøbenhavn, oktober 2015
Vi mødtes i Fælledparken, hvor nogen skulle
løbe til årets DHL. Vi havde nogle af de unge
fra Brøndby produktionskole med også. Der
var 3 hold plus heppere. Vi fik pølser og brød,
og derefter kunne vi snakke og hygge.
Vi havde bankoaften. Det var sjovt og hyggeligt, og mange vandt lækre præmier, som
var slik og sodavand. Mike var poselufter og
nummerstyrer.

hvorefter vi kørte til Ringsted og samlede
Futura op. Der var 41 med i bussen. Vi kørte
imod Odense, hvor vi havde en god dag og
fest om aftenen.
I tirsdagsklubben går det rigtig fint. Den blev
officielt indviet af borgmesteren fra Brøndby, Ib
Terp. Vi er mange unge hver anden tirsdag, når
vi har åbent. Vi er i kontakt med nye STU’ere,
der gerne vil komme og besøge klubben.

Vi havde for første gang Herre/Dame aften i
klubben. Drengene skulle en tur på netcafe,
hvor de sad og skød hinanden på computere.
Pigerne havde fået klubben helt for sig selv,
de skulle lave ansigtsmasker og hyggede.
Landsmødet den 26 sep mødtes UFL-Storkøbenhavn på Valby st og kørte i en lejet bus,
Her ses de fremmødte unge og vejledere sammen med borgmester Ib Terp

Unge for Ligeværd

Borgmester Ib Terp, formand for Ligeværd Storkøbenhavn Mogens Mathiesen of klubansvarlige Christian
Philips og fætter frivillig.
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Kagen i anledning af åbningen skæres for

Indvielse af den nye Tirsdagsklub

Åbning af tirsdagsklubben:

Forhistorien:
De unge mødte op nogle gange i Torsdagsklubben men det var ikke lige dem og derfor
foreslog vejleder Christian Philips vi åbnede en
ny klub for de 17-23 årige unge. Vi tænkte der
nok ville komme 10-15 unge. Klubben blev arrangeret i samarbejde med Nicklas fra Brøndby
Produktionshøjskoles STU som deltager.
Der har været mellem 25 og 30 hver gang og
nogle af de unge ønsker at der var åbent hver
tirsdag og ikke kun hver 14 dag.
Lærere fra STU i de to produktionsskoler i
Brøndby og Hvidovre har deltaget og fået de
unge frem til klubben. Allerede nu kommer
en del af de unge selv til klubben.
Planen er at de unge selv skal vælge et „Ministerråd“ og planlægge program og aktiviteter
og flere STU’er i Storkøbenhavn skal gøres
opmærksom på klubben.

UFL Storkøbenhavn indviede klubben officielt
tirsdag 20. november 2015 på den 7 klubaften.
Borgmester Ib Terp Brøndby indviede på kommunalbestyrelsens vegne Unge for Ligeværds
tirsdagsklub for de 17-23 årige med særlige
behov med ordene; „Jeg håber og tror i vil få
glæde af Jeres samlingsaftner i ungdomsskolens lokaler. Og den samfundsmæssige
ressource, som ligger i lokalerne og deres indhold, bliver udnyttet godt“. Ib Terp overrakte
1000 kr. til Ligeværd Storkøbenhavn.
Ønsker fra de unge - at klubben kan åbne
hver tirsdag og vi kan få eget valgt blandt de
unge - „ministerråd“/bestyrelse - som kan
planlægge aktiviteterne.
I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår!
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NyT fra SYDVEST
UFL-Sydvest tog på udflugt til Esbjerg lufthavn. Onsdag den 21. oktober 2015
Der var afgang fra klubben i Finsensgade 11,
Esbjerg, klokken 18:30. Vi var 19 der skulle ud
og se lufthavnen, så vi fordelte os i 4 biler.
Da vi ankom til Lufthavnen blev vi modtaget
af en nydelig ung mand, Michelle, der skulle
vise os rundt på Esbjerg Lufthavn.

Vi kom først hen i det rum hvor alle de
”overlevelses dragter” som passagerne der
skal med helikopter ud til boreplatformene
bruger. Der var rigtig mange dragter. Michelle
fortalte os lidt om dragterne og hvordan de
blev tjekket og vedligeholdt.
Så kom vi hen til security hvor der var en
sød dame der viste os hvordan de kunne se
på en skærm hvad der var ”gemt” i bagagen og vi fik alle sammen en tur igennem
detektoren som kunne fortælle om vi havde
noget metal på os.
Vi så en film om sikkerhed i helikopterne og
vi så ankomst hallen og bagagebåndet.
Derefter blev vi delt op i to hold hvor vi kom
en tur op i tårnet, hvor der sad en vagt og
holdt øje med lufttrafikken, og vi blev vist
rundt i garagen hvor lufthavnens brandbiler stod.
Efter det fik vi en køretur med lufthavnsbussen ud for enden af landingsbanen,
hvor vi kunne se alle de flotte lys –
Michelle fortalte at de kaldte lysene for
”juletræet” fordi det er ligesom lyset
danner et mønster der ligner et juletræ.
Det var en rigtig god tur vi havde til Lufthavnen og vi blev alle meget klogere på
hvad der foregår på Esbjerg Lufthavn.
Mvh Lene Fjord – for UFL-Sydvest

Unge for Ligeværd
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nYT FRA VESTJYLLAND
Sensommerudflugt til Samsø.
Vi startede tidlig lørdag morgen med opsamling i Lemvig, Struer, Holstebro og Herning.
Vi kørte til en p -plads uden for Ikast hvor
vi fik kaffe og rundstykker. Derefter kørte vi
mod færgen Isabella som skulle sejle os til
Samsø, det tog en times tid.
Da vi kom til Samsø samlede vi en guide op
som skulle fortælle om øen, vi var inde for
at se et velkomst center, hvor der blev vist
en film. Så kørte vi mod Ballen hvor der var
bestilt en to retters menu på Restaurant
Dokken. Vi fik dejlig flæskesteg med tilbehør
og lækker æblekage til dessert.
Efter middagen gik vi op for at se den Gamle
Købmandsgård, og bagefter gik vi tilbage til
bussen som kørte os videre på øen.
Efter at have indtaget en kop kaffe og et
stykke af Pia og Peters kage, gik vi en tur
rundt om gadekæret, og i de små gader hvor
guiden fortalte om de forskellige huse.

Klokken 15:45 skulle vi med færgen tilbage
til fastlandet, hvor turen gik hjem over. Da
vi kom til Søby rasteplads holdt vi ind for at
nyde nogle pålægs trekanter som vi havde
med hjemmefra og vi kunne købe en Øl eller
Sodavand til maden.
Så gik turen ellers mod Herning, Holstebro,
Struer og Lemvig.
En dejlig dag med mange dejlige glade mennesker, fra Ufl og Ligeværd Vestjylland
og en hyggelig chauffør Aksel.
Mandag d.7/9 Klokken 19:00 mødtes vi i
klubben, hvorefter vi i samlet flok gik ned i
gågaden i Struer til Cafe Kastanjegården hvor
Irene og Annette tog imod os.
Vi købte øl og sodavand som vi sad og hyggede os med, nogle af os sad uden for og nød
det dejlige vejr, mens andre sad inden for og
snakkede. Da vi havde siddet en times tid og
fået betalt gik vi tilbage til klubben og hyggede os med kaffe og kage.

Unge for Ligeværd

Mandag d. 21/9 havde vi besøg af Charline der
fortalte om Seksualitet, det er et emne der
ikke kun handler om hvad man laver med sin
kæreste, det er stor del med hvordan man selv
har det, om hvilke ting man kan lide, eller hvad
man slet ikke kan lide, så vi kom vidt omkring
og de ca. 30 medlemmer der var dukket op til
klubaften, fik da også stillet spørgsmål omkring
emnet. Slutteligt overrakte Tove Riis Jensen
en lille gave til Charline, som tak fordi hun gad
og havde lyst til at bruge en lille time på at
snakke med os alle om det med seksualitet…!
Lørdag d. 24 oktober var det så tid for vores
kombinerede indkøbstur til Tyskland og
historisk besøg i det sønderjyske, denne gang
Gråsten Slot.
Efter den obligatoriske opsamling af medlemmer gik turen mod syd. Vi havde rundstykker og kaffe med som vi indtog på en
rasteplads ved motorvejen.
Så blev det tid til lidt indkøb i Scandinavian
Center i Tyskland. Der var utrolig mange mennesker i indkøbscentret og tilsvarende mange
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biler, så det var lidt af en opgave at få vores
store bus ud fra p-pladsen.
Derefter kørte vi gennem Flensborg by langs
med fjorden mod Danmark. Vores chauffør
Ib, sørgede for at vi kom forbi nogle rigtig
skønne udsigtspunkter.
Da vi kom til Gråsten blev vi modtaget af Johannes, som fulgte os ind i Gråsten slotshave,
der er designet af Dronning Ingrid. Johannes
fortalte om slottets historie og nogle anekdoter om kongefamilien og deres liv på slottet.
Så blev det tid til at køre hjemover, men
ikke før at vi havde været omkring Røde Kro
hvor vi spiste aftensmad. Glade, mætte og
tilfredse (og måske en smule trætte) gik det
så mod det vestjyske. Alt i alt en dejlig dag
sammen med nogle skønne venner.
Venlig Hilsen: forskellige forfattere
- Ufl Vestjylland
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Skitur 2016
Lokalforeningen Ligeværd Viborg arrangerer og inviterer
Kære UFL og andre interesserede.
SÅ er det sidste chance – kun få pladser
tilbage.
Skituren finder sted i uge4 - 2016. 14 af deltagerne har været med næsten alle årene.
Vi skal til Østrig til Zell am See.
Afrejse er den 25. januar og hjemkomst bliver
den 31. januar 2016
Vi kører med luxusbus og der er opsamling
rundt omkring i landet- men det hører du
nærmere om.
Prisen er 3600 kr. (Bus, ophold og mad)
Hertil kommer liftkort ca. 1500 kr og evt.
skileje ca 700 kr. Du må gerne tage dine egne
ski med.

Hotellet ligger i den lille by Zell am See. Her
findes en svømmehal, forretninger og små
cafeer.
Turen er for trænede og nybegyndere.
Der er ikke mulighed for langrend.
Vi er 7 ledere, hvoraf flere er dygtige instruktører, så alle kan få hjælp.
Har du lyst til at komme med så udfyld venligst den lille slip som er nedenfor –
send den snarest til Ole Schmidt, Niels Buggesvej 9, 8800 Viborg – du må også gerne
maile ole@hgs.dk så hører du nærmere.

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

✂
Jeg ønsker at reservere en plads på skituren 2016.
Navn:
Adresse:
By:
Tlf.
e-mail

Venlig hilsen Kirsten Fabian
og Ole Schmidt

Unge for Ligeværd
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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
32
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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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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

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

Nyt fra sekretariatet v/v/Lena Donkjær Andreasen
Tlf. 86 20 85 79 · E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk eller lena@ligevaerd.dk
Ny kontorelev på Ligeværd
Ligeværd har ansat Thomas Halkjær, 43 år,
som voksenlærling på sekretariatet i Risskov.
Thomas har i mange år arbejdet med at lede
pakkeriet i væksthusgartnerier, men har nu
lyst til at prøve kræfter med administration
og økonomi. Efter at have afsluttet skoleforløbet på Århus Købmandsskole i sommer,
arbejder Thomas nu i Ligeværd med bogholderi og administration.
Thomas kommer også til at arbejde med
UFL bladet fremover.
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Nyt fra sekretariatet v/Lena Donkjær Andreasen
Tlf. 86 20 85 79 · E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk eller lena@ligevaerd.dk

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Nyt fra landsbestyrelsen

I starten af november fik vi besked fra DUF
på vores ansøgning om støtte.
Vi har fået bevilget kr. 530.000, hvilket er af
afgørende betydning for UFL’s aktiviteter og
udvikling fremadrettet.
Ansøgningen bygger på vores medlemstal i
2014, hvilket betyder et lille fald i medlemstallet.
Begrundet i tilbagegangen af medlemstallet,
har DUF bevilget kr. 25.000 mindre end i 2014.
Der er mange initiativer i gang omkring vores
udvikling af nye UFL-klubber, og stor interesse og behov for fritidstilbud - så vi forventer,
at medlemstilgangen vil være stigende de
kommende år.

Landsbestyrelsen har holdt sit første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Trine Hansen er fortsat formand og Mette
Holm er blevet valgt til næstformand. På
side 4 kan i se den samlede bestyrelse og en
præsentation af de nye suppleanter.
Det er muligt for klubberne at få tilsendt
referat fra landsbestyrelsesmøderne – i skal
blot sende en mail til Lena eller ringe hertil,
så vil det ske efterfølgende.

Kontingent 2016
I starten af det nye kalenderår vil i modtage
en opkrævning på kontingent for 2016.
Vi anbefaler, at i enten via netbank eller via
jeres bankrådgiver tilmelder girokortet til Nets.
På den måde slipper i for selv at holde styr på
betalingen af kontingentet, da dette vil ske
automatisk via jeres bank.

Bestyrelsesweekend
Husk at allerede nu at sætte kryds i kalenderen til årets bestyrelsesweekend på Vingstedscentret i Vejle.
Bestyrelsesweekenden starter fredag, d. 8.
april kl. 17 og efter morgenmaden søndag, d.
10. april slutter vi. Det er vigtigt, at i husker
på at weekenden er for bestyrelsesmedlemmer. Det er muligt, at en vejleder fra klubben
deltager på hele weekenden.
Om lørdagen d. 9. april vil der være et
særskilt vejledermøde – her er alle vejledere
velkomne til at deltage i arrangementet.
I starten af det nye år, vil I modtage en mail,
hvor tilmeldingsblanket med oplysninger er
vedhæftet.

Unge for Ligeværd
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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 – Lillebælt
Formand: Jonas Aamand, 23 60 55 43
Inge Jensen, 26 53 98 06 - www.ufl-lillebaelt.dk
UFL - Viborg
Formand: Nancy Danielsen, 40 55 23 29
Palle Mortensen, 25 45 44 91 - www.ufl-8800.dk

UFL – Storkøbenhavn
Formand: Britt Dyrvig , 22 34 73 17
Christian Philips 27 35 54 16
www.ufl-storkoebenhavn.dk
UFL – Sydvest
Formand: Henriette Thomsen, 25 70 80 69
Lene Sørensen, 27 65 98 63
UFL – Sønderborg
Formand: Betina Festersen, 42 73 53 06
Vejleder Sonja C. Poulsen, 42 30 50 92
www.ufl-soenderborg.dk
UFL – Thy/Mors
Formand: Pernille Bendtsen, 27 59 56 81
Anette Østergaard, 26 50 62 44
UFL – Tønder
Formand: Maj Frodelund, 21 75 06 14
Jytte Frodelund, 40 40 26 59
www.ufl-toender.dk
UFL – Vejle
Formand: Søren Christiansen, 23 67 19 62
Solveig Nielsen, 40 42 46 60 - www.uflvejle.dk
UFL – Vestjylland
Formand: Jan Ole Christensen, 61 15 68 54
Chresten Bossen, 61 33 35 38
www.ufl-vestjylland.dk
UFL – Vestsjælland
Formand Sven Røber Christensen, 55 50 22
99/25 53 37 80
Inge Jørgensen, 58 26 49 77

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov
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Kære medlemmer i UFL
I ønskes en glædelig jul – godt nytår,
samt et lykkebringende 2016
UFL – Unge for Ligeværd
Vejlbjergvej 8A
8240 Risskov
Hjemmeside: www.ufl-ligevaerd.dk
E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk

