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Formanden har ordet...
Kære alle i UFL :O)
Jeg vil lige fortælle om et besøg jeg havde.
Jeg var i den nye ufl klub som er åbnet i århus. Jeg havde
taget formanden for ulf-rosenholm med som fortalte om
hvordan det er at gå i en ufl klub og hvad det havde givet
ham af være med. Jeg fortalte om hvordan det var på landsplan at være med i ufl også havde givet mig at være med
i ufl. Der var mødt 70 unge op til denne info aften.
Jeg ser et program som hedder god appetit med Claus Holm som bliver
sendt på TV2 og det sendes fra Københavns hovedbanegård. Der havde
han en dag besøg af nogle ufl fra perronen hvor de lavede sunde snacks
sammen. Jeg blev helt glad og de unge så ud til at hygge sig.
I kan se klippet med de unge fra TV2 på god appetit s facebook side.
Mvh. Trine, landsformand

nyt fra redaktøren
HUSK sidste frist for indlevering af artikler og billeder til
juni er 2. maj 2016
Artikler og billeder sendes til thomas@ligevaerd.dk

Deadlines for indlevering 2016:
August..........6. juni
Oktober.........13. september
December.....3. november
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Bestyrelsesmedlemmer
Økonomiudvalg
Trine Hansen

Jimmy Rohr

Formand
Økonomiudvalg
21 93 40 26
Roseholm

Økonimiudvalg
26 84 24 42
Århus

Bladudvalg
Mette Holm

Mike Græse

Kim Dyrvig

Bente Hegewald

Næstformand
Bladudvalg
40 33 84 22
Thy-Mors

Bladudvalg
23 46 96 65
Storkøbenhavn

Bladudvalg
26 92 01 46
Storkøbenhavn

Bladudvalg
51 21 04 42
Århus

Kursusudvalg
Tina S. Rasmussen

Jonas Aamand

Isakur Johannessen

Mette G.
Vesterager

Kirstine W.
Henningsen

Kursusudvalg
22 98 08 86
Grenaa

Kursusudvalg
23 60 55 43
Lillebælt

Suppleant
Kursusudvalg
41254225
Sydvest

Bladudvalg /
Kursusudvalg
20 92 61 20
Midtjylland

Suppleant
28781220
Viborg
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cup

PMU Sindal inviterer
alle skoler og uddannelsessteder i Ligeværd til

Fodboldturnering

den 26. maj 2016 fra kl. 10.00-15.00
&

Grillaften

den 25. maj 2016 fra kl. 18.00
Vi tilbyder overnatning med morgenmad til alle hold
Holdgebyr kr. 500,-

Sidste tilmeldingsfrist den 20. april
Foto: Creativedoxfoto/FreedigitalPhotos

til Lise på: lvp@pmu.dk eller 96 78 14 00

Læs mere på www.pmu.dk

6

Unge for Ligeværd

UFL 8800/Viborg

Vi har holdt nytårs taffel hvor vi var 20
medlemmer. Vi mødtes kl. 18 og gik hjem
da vi ikke kunne mere. Det foregik i cc tigers
lokal som vi lejede til denne aften. Vi fik mad
leveret fra slagter Storm.
Der har også været klubaften hvor vi spiser
og hygger os med kaffe og evt. kage. Så har
en af vores medlemmer holdt fødselsdag i
klubben hvor der var ca. 10 medlemmer som
hygger sig med mad og lagkage.
Med venlig hilsen
Mette G. Vesterager

Unge for Ligeværd
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UFL 8000 C. århus
En ny klub der sprudler af liv og aktivitet
UFL 8000C er en ny klub for 16-30 årige
aarhusianske unge med særlige behov.
Ligeværd besøgte klubben på en klubaftenen mandag den 29. februar. Det blev en
spændende indblik i klubbens aktiviteter på
en velbesøgt aften med mange aktiviteter.
En balje, nogle dråber duftende olier efter
eget valg… og op med buksebenene og
ned med de ømme fødder. Hvem vil ikke
gerne sidde og slappe af med et fodbad?
Rørsukker, mandler og nogle andre magiske
elementer og så får du en ansigtsmaske,

der efterlader din hud renset glat, blød og
fin som en babys kinder.
Hvem har ikke lyst til at blive forkælet på
den måde? På årets skuddag, mandag den
29. februar, var der inviteret til wellnessaften i UFL 8000C. Godt 15 unge, tre havde
meldt afbud, og en god håndfuld frivillige
var mødt op til aftenen, som også bød på
nakkemassage, fodmassage, yogaøvelser
og for de, der var mere til det, var der mulighed for at tegne, spille et spil eller svede
til bordfodbold og bordtennis.

8

Unge for Ligeværd
Lokalerne er delt i tre planer med god plads,
mange forskellige siddepladser, både ved
almindelige mødeborde og i en sofa-hyggekrog. Alle mulighederne blev udnyttet til
samtidige aktiviteter over det hele.
Neel Holm er koordinator og fast ankerperson for klubben, og hun har arbejdet med at
etablere UFL 8000C siden november 2015.
Ligeværd tog i en stille stund en kort snak
med hende og en af de unge, Julie på 23 år,
som har været med fra klubbens start den
1. februar.
- Jeg brugte meget lang tid på at finde
lokaler, indtil vi fik muligheden for at bruge
Alléskolens lokaler. Dernæst også på at finde
frivillige og unge, men der var det en fordel,
at jeg har arbejdet med de unge tidligere i
andre sammenhænge. Vi er som regel 15-18
stykker, når der er klubaften. Vi har en fast
kerne på en ti stykker, som kommer i klubben
hver gang, fortæller Neel Holm.
Alléskolens lokaler ligger i Toldbodgade i hjertet af Aarhus, tæt på rutebilstationen.
- Jeg har længe gerne villet have en klub som
denne. Så jeg er rigtig glad for, at vi har den
nu. Der er godt nok en anden UFL Klub i byen,
men de der kommer der er meget ældre end
mig, og her er de andre på min alder. Det har
været rigtig dejligt at lære nye at kende, få
nye venner og lave noget sammen, siger Julie
om UFL 8000C.
Julie bor i Odder, hvor der ingen aktiviteter
er af den type, og hun tager turen til Aarhus
hver mandag til klubaften.
- Vi planlægger forskellige aktiviteter. De
ideer der ligger er besøg fra en medarbejder
på Dokk1, det ny hovedbibliotek, og en aften
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med projektet FoodMaker, som handler om
at skabe glæde ved at lave mad blandt unge.
Måske kunne de lære de unge at lave den
rigtige scoremiddag, siger Neel Holm, der
også kunne tænke sig en aften, hvor de unge
fortæller om deres arbejde, bruge hinandens
erfaringer og inspirere hinanden om mulighederne på den front.
På det næstkommende møde mandag den
7. marts har UFL 8000C sin stiftende generalforsamling og skal forsøge at etablere et
bestyrelsesarbejde og blive en officiel klub
med de unge ved ”roret”. Til det møde har
de inviteret UFL Grenaa til at fortælle om,
hvordan de har gjort.
Tekst og foto:
Peter Christensen
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UFL Herning Ikast-Brande
Vi er her i UFL Herning Ikast Brande startet
op med en nytårskur, hvor der blev serveret
champagne (uden alkohol) og kransekage.
Vi har holdt cafe aftener med at spille brætspil og mulighed for at lave noget kreativt, så
der er blevet pyntet på mobil øretelefonerne
med perler. Og vi har startet op med at lave
påskeæg.

Unge for Ligeværd

I februar var vi i Herning Bowlinghal, hvor vi udfordrede hinanden
på banerne. Sidst i februar havde
vi general forsamling, og fik en
ny bestyrelse på plads.
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NYT FRA Thy/Mors
Her er lidt om hvad vi har foretaget os indtil videre.
Vi startede op igen efter jul og nytår,
med en hygge/spille aften. Hvor der
bla. blev spillet tvister som pigerne
er i gang med, nogle af drengene
spillede partners. Der blev også spillet andre spil og lavet kreativ glas
kunst. En dejlig opstart.
Mette Davidsen var på besøg for
at undervise i DigiSafe. En meget
spændende og lærerig aften. Det
er en meget god ide med DigiSafe,

Unge for Ligeværd
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Læs mere os på: w
da det kan hjælpe mange af os med
af finde ud af alt det man skal bruge
nettet til.
Vi har også holdt fastelavn. Som startede med at vi slog katten af tønden.
Det var hurtigt overstået da drengene
kom til at slå :) Derefter var der arrangeret forskellige konkurrencer som
vi skulle løse i hold. Bla. havde vi ægge
løb, hvor vi var meget koncentreret. Vi
skulle spise æblestykker fra vandskåle,
binde hinanden ind i toiletpapir, spise
slik (snørebånd) hurtigst. Til sidst
havde vi en flødebolle maskine, hvor
det gælder om at gribe flødebollen som
kommer flyvende hen til en. Det var en
rigtig hyggelig og morsom aften, hvor
den bedste udklædte også blev kåret.
Hilsen UFL Thy/Mors

ww.uflthymors.dk
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Medlemsstatus
Hvert år d. 31. december, gør vi status på, hvor mange medlemmer vi er i UFL.
UFL har d. 31/12-2015, på landsplan 830 medlemmer, samt 187 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. 31/12-2015
Aktive under
30 år

Aktive over
30 år

Aktive i alt

Støttemedlemmer

UFL - Aalborg

1

9

10

0

UFL - Aarhus

11

31

42

7

UFL - Futura

14

26

40

10

UFL - Grenå

25

15

40

4

UFL - Herning og Ikast-Brande

35

4

39

24

UFL - Hjørring

21

15

36

1

UFL - Lillebælt

11

10

21

6

UFL – 8800/Viborg

71

25

96

3

UFL - Odense

8

18

26

1

UFL - Randers

40

25

65

14

UFL - Rosenholm

38

19

57

1

UFL - Storkøbenhavn

28

55

83

30

UFL - Sydvest

22

15

37

4

UFL - Sønderborg

14

15

29

0

UFL - Thy-Mors

22

8

30

12

UFL - Tønder

10

20

30

4

UFL - Vejle

21

12

33

14

UFL - Vestfyn

3

0

3

2

UFL - Vestjylland

25

52

77

7

UFL - Vestsjælland

3

16

19

11

UFL - Ingen

7

10

17

32

430

400

830

187

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

Unge for Ligeværd
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Nyt fra Randers
Til hverdag og fest:
Her i Randers UFL har vi det altid hyggeligt.
Hver tirsdag er der fællesspisning, hvor vi
skiftets til at lave mad. Bagefter er der klub,
hvor vi f. eks. spiller kort eller et brætspil.
Om torsdagen er der café. Her kan vi som
noget nyt lære at sy på maskine. Det er rart,
hvis man skal have lappet eller lagt bukser
op. Vi har også fået en lille strikkeklub.
Den første fredag i måneden er der Fredagshygge. I februar havde Rikke bagt fastelavns
boller. Vi var ca. 20, der smagte dem. UHM!

Unge for Ligeværd

Vi har nogle super gode pædagoger og en
masse frivillige hjælpere. Derfor fik vores
formand Martin Worm den idé, at der
skulle holdes en fest for dem alle sammen + deres partner d. 26. februar.
Det blev en kanon god fest med lækker mad.
Kim stod i spidsen for hovedretten, mens
Mette og Rikke havde lavet en fantastisk flot
kage til dessert. Tue blev 30 år den dag, så
der var selvfølgelig også kagemand!
Der var dans til levende musik – med en
dejlig sangerinde! En rigtig god idé med
sådan en fest!
Venlig hilsen
Tanja Sjøgreen
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Nyt fra odense
”Planet Shark”
Lørdag den 13. februar var vi inde og se Odenses Zoo speciel udstilling på Odense Havn
Planet Shark. Det er en udstilling om hajer.
Udstillingslokalerne er opdelt i to afdelinger,
den ene er indrettet som en biograf med
skærme fra gulv til loft hele lokalet rundt,
dette lokalet er ca. så stor som en tennisbane. Den anden afdeling indeholdte selve
udstillingen og er lidt mindre.
Vi startede med at gå rundt i selve udstillingsafdelingen. Vi gik det meste af tiden
samlet rundt. Det var hyggeligt fordi vi
undervejs talte om det vi læste og så.
Vidste du for eksempel, at der har eksisteret hajer i over 450 millioner

år eller at en haj får op til 26.000 tænder i
løbet af sit liv. Vi blev alle forbavset over at
læse, at vi mennesker dræber 100 millioner
hajer om året. Den største del bliver dræbt
udelukket for at bruge finnerne til suppe.
Det er hovedsagligt i asien man kan købe en
skål hajfinnesuppe til kr. 650,- og så får man
ikke en gang skålen med hjem. De fleste af
hajerne får skåret finnerne af, mens de stadig er i live, hvorefter de igen bliver smidt ud
i havet, hvor de lider en langsom og smertefuld død. Vi syntes det var sjovt at vi mennesker har en så stor frygt for hajer, når det
er 150 gange mere sandsynligt at dø ved at
få en kokosnød i hoved og 700 gange mere
sandsynligt at dø ved et elektrisk stød fra en
brødrister. Efter vi havde udforsket udstillingen var det på tide, at begive
os under vandet og se hajerne
i deres rette element. For
at gøre det måtte vi gå ind
i biografområdet. I lokalet
stod der nogle løse stole og
5 madrasser. Vi satte eller
lagde os tilrette og oplevede
hvordan hajerne langsom
gled gennem vandet, mens
en speaker fortalte om
det vi oplevede hele vejen
rundt om os. Det var en
imponerende oplevelse
at se en haj langsomt
svømme forbi, det gav
os mulighed for at dykke
med hajer uden risiko for
at blive bidt eller våd.

Unge for Ligeværd
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Bagefter var vi nogle der gik en tur i Odenses
gågader, hvor der blev købt te og et tærtefad.
Den næste udflugt var 12 marts, hvor vi var på
Bow´n Fun for at bowle og spise.
Med venlig hilsen
UFL Odense
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Nyt fra Vestjylland
Hej Alle i UFL klubberne...
Siden Jul & Nytår, har vi haft ”Bestyrelsens
dag” på programmet, hvor der blev Quizzet
i paratviden omkring: Biler, Sport, FCM-FCK,
UFL og musik. Vi havde et vejleder-hold og et
unge-hold som dystede og denne gang vandt
vejlederholdet desværre over os unge.
Det næste vi lavede i klubben var sangaften,
med Søren Riis (fra Riis Rejser) der vanen
tro kom i tyroler-outfit. Der blev skrålet med
på alt fra, ”Hvalen Valborg”, ”Så længe jeg
lever” og mange andre gode hits fra diverse
kunstnere, så der var højt humør.
I forbindelse med Struer Kommunes Nytårskur blev der uddelt en del priser,
Heriblandt ”handicap prisen”. I år blev det

ægteparret Kirsten og Chresten Bossen der
modtog prisen, for deres mangeårige arbejde
som frivillige vejledere i Ufl-Vestjylland.
Hvis vi kigger frem i tiden så er der, Generalforsamling d. 7/3. Hvor vi helt sikkert tror på
Kampvalg til bestyrelsen.
Det er ved at være tradition med at mange
stiller op til valg til bestyrelsen.
De bedste hilsner fra
UFL Vestjylland

Unge for Ligeværd
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UFL-aalborg

UFl – Aalborg genopstår.
Tirsdag den 9/2 2016 var en længe ventet
dato, for det var nemlig her UFL-Aalborg
havde sin stiftende generalforsamling.
5 vejledere har meldt sig under fanerne og
omkring 30 unge mødte op til mødet.
Kæmpe succes i forhold til vores forventninger, og i løbet af ganske kort tid, summede
rummet af glæde og forventninger til den
kommende klub. Mange oplevede gensynsglæde til gamle venner og andre fik talt med
nye mennesker.
I løbet af aftenen stod det klart at alle var
meget engageret og vi sluttede af med
kampvalg, med 11 kandidater til de 7 pladser
i bestyrelsen.

Tirsdag den 1/3 2016 bliver datoen hvor vi
slår dørene op for den første klubaften, og vi
forventer stor opbakning til en hyggelig fællesspisning og hygge aften, hvor vi er mange
mennesker som skal lære hinanden at kende.
Bestyrelsen har lavet aktivitetskalender
frem til sidst i maj, med fast klubaftner hver
anden tirsdag mellem 17:00 og 21:00.
Klubaftner i UFL-Aalborg foregår på Skydebanevej 98, 9000 Aalborg.
Du kan finde os via Facebook, hvis du søger
på UFL-Aalborg.
Venlig Hilsen
Casper Nellemann
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NYT fra rosenholm
D. 6 til 8/9-15. (fredag til søndag)

Weekend tur til Lalandia

Da vi kom til Lalandia sidst på eftermiddagen
blev vi indkvarteret i 2 - 8 mands hytter fredag
sidst på eftermiddagen. Efter indkvarteret
blev der lavet aftensmad (pitabrød med fyld),
derefter gik mange over i Lalandias supermarked og fik købt ind til lidt fredags hygge.

Efter morgen maden lørdag, gik alle fra hytterne over til aktivitetsområdet hvor de fleste
gik i badelandet. Efter frokost som nogle
købte i restauranten og andre spiste hjemme
i hytten, prøvede Henrik, Tina og Michael
klatrevæggen.

Om aftnen sad vi og hyggede med spil og musik i baggrunden. Søndag efter morgenmaden
gik nogle over i badelandet mes andre blev i hytten og slappet af og fik lavet frokost, ved 15
tiden kørte vi hjem mod Hornslet. Alle var godt brugte, samt havde haft en god oplevelse.

Unge for Ligeværd
D. 18/11-15. havde vi information om rets-forbeholdet hvor der var foldere fra biblioteket
og vi snakkede løst og fast om hvad rets-forbeholdet betyder for Danmark. Vi så også et
klip fra YouTube, Så vi kunne blive klogere på
hvad vi skulle stemme d. 3. december 2015.

23
D. 9/12-15. Havde vi vores årlige julefrokost.
Slagteren Bjørn (klubmedlem) skar kødet ud.
Vi havde en rigtig hyggelig aften.

Første onsdag i december var der Juleklip og
vi fik besøg af selveste Julemanden. Som i
kan se på billedet.

Midt i december prøvede vi noget nyt, Julebanko hvor medlemmerne selv havde købt
en banko gevinst. Aftenen blev sluttet af
med gløgg og æbleskiver.

Efter juleferien startede vi første klub aften i
2016 med Nytårstaffel (nytårskur)
Desuden har vi haft film aften og brændt julefedtet af. Det årlige fastelavn blev i år holdt
sammen med UFL Grenaa.
Se flere billeder og videoklip på hjemmesiden.
Scan koden eller gå ind på
ufl-rosenholm.dk
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NyT fra SYDVEST
UFL Sydvest har haft fastelavns
arrangement.
Der blev malet en flot kat på fastelavnstønden, og så blev der ellers
slået til tønden. Der var mange flotte udklædninger. Der blev givet præmier til kattekongen og kattedronningen samt til den bedst udklædte.

Unge for Ligeværd

Derefter fik vi alle en
super god fastelavnsbolle og en slikpose.
UFL vejlederne
ved Sonja Knudsen
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kalender 2016

-kommende arrangementer
8. - 10. april

Bestyrelsesweekend i Vejle

18. august

DHL i Aarhus

31. august

DHL i Aalborg

1. september

DHL i København

24. - 25. september

Landsmøde i Odense

Uddannelsesmesser:
7. september

Aarhus

8. september

Aabenraa

14. september

Vejle

15. september

Odense

21. - 22. september

Roskilde

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

Unge for Ligeværd

LIGELINIE
LIGELINIE
Ligeværds
frivillige rådgivning

Ligeværds frivillige rådgivning

Har du brug for vejledning omkring uddannelse, bolig, arbejde og fritid
kan vi henvise til relevant lovgivning og vejlede om de centrale regler og
Har du brugman
for vejledning
uddannelse, bolig, arbejde og fritid
principper,
som borgeromkring
har ret til.
kan
vi
henvise
til
relevant
lovgivning
centrale
reglerfor,
og
Samtidig kan vi gøre opmærksom på og
de vejlede
pligter, om
mandeskal
tage højde
principper,
man
som
borger
har
ret
til.
når en sag behandles hos offentlige myndigheder.
Samtidig kan vi gøre opmærksom på de pligter, man skal tage højde for,
når en sag behandles hos offentlige myndigheder.

Du er altid velkommen til at skrive en mail til:
ligelinie@ligevaerd.dk
Du er altid velkommen
til at skrive en mail til:
eller at ligelinie@ligevaerd.dk
ringe på telefon 22 34 30 13.
De frivillige
ved telefonen
ellervil
atsidde
ringe klar
på telefon
22 34 30hver
13. onsdag
kl. 13.00—
.30,
De frivillige vil sidde
klar ved15telefonen
hver onsdag
hvor de også vil
på15mailhenvendelser.
kl. svare
13.00—
.30,
hvor de også vil svare på mailhenvendelser.
LigeLinie er bemandet af frivillige, som har erfaring inden for det socialfaglige område.
LigeLinie er bemandet af frivillige, som har erfaring inden for det socialfaglige område.
Rådgivningen
er et supplement til sekretariatets allerede eksisterende
rådgivning og vil foregå i et tæt samarbejde med konsulenterne på
Rådgivningen
er et supplement til sekretariatets allerede eksisterende
Ligeværds
sekretariat.
rådgivning og vil foregå i et tæt samarbejde med konsulenterne på
Ligeværds sekretariat.

Ligeværd. Vejlbjergvej 8 a, 8240 Risskov. Tlf.: 86 20 85 70. www. Ligevaerd.dk.
Mail: ligevaerd@ligevaerd.dk
Ligeværd. Vejlbjergvej 8 a, 8240 Risskov. Tlf.: 86 20 85 70. www. Ligevaerd.dk.
Mail: ligevaerd@ligevaerd.dk
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Nyt fra Grenå
D. 16/1 var vi Bruuns Galleri hvor vi shoppede
og hyggede os. Senere skulle vi mødes ved
hovedindgangen og samlet gå ned på Restaurant Flammen hvor Anette havde bestilt
bord for at få noget godt at spise. Alle var
godt trætte men det var en god dag.
D. 10/2 var vi til fastelavnsfest ude i Rosenholm, det er altid hyggeligt når vi er sammen.
Vi slog katten af tønden og bagefter var der
fastelavnsboller.

Unge for Ligeværd
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D. 23/2 var vi ude at bowle og så er der gang
i den. Der var stor opbakning og vi var 27 så
det er bare flot.
En del af 2016 vil gå med at finde ud af hvordan vi skal holde vores 10 års jubilæum som
vi har d.5/9. Og så kan jeg da lige fortælle at
jeg også har 10 års jubilæum samme dag.
Venlig Hilsen Tina
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Nyt fra storkøbenhavn
Kære alle!
Siden sidst har vi oplevet en
helt masse spændende ting!
En lørdag aften stod den på
spisning og bowling. Det har vi
gjort mange gange før, og også
denne gang blev det rigtig hyggeligt. Vi glæder os til at gøre
det igen! Til vores herre- og
dameaften mødtes herrerne på
en computercafé for at skyde
på hinanden, mens pigerne fik
lagt make-up på og fik lavet
fletninger.
Vi fik også besøgt Politimuseet
i København, hvor en guide
viste os rundt blandt de mange
spændende ting, som man
kunne se og opleve!
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Sidst men ikke mindst indtog vi igen Dansebaren i Roskilde. Vi spiste først på restaurant
og tog i samlet flok til festen. Vildt hyggeligt
og sikken en masse mennesker samlet på ét
sted! Der blev danset over det hele – også på
bordene! Vi glæder os til næste fest til maj.
I vores tirsdagsklub har der været turnering i
bordfodbold, bordtennis og pool med efter-
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følgende præmieoverrækkelse! En af de helt
store ting er, at tirsdagsklubben har fået sin
egen bestyrelse, som de har valgt at kalde
for ”Ministerrådet”. Nu kan de selv være med
til at bestemme, hvordan aktivitetsplanen
skal se ud!
Mange kærlige hilsner
UFL-Storkøbenhavn
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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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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

Sty rker til
din fremtid!

REVISORERNE

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

Vi vender nederlag
til styrker.
Vi skaber udvikling - både
fagligt, personligt og socialt.
Har du lyst til at:
• Møde nye mennesker
• Få bedre selvværd
• Rode med biler
• Arbejde med træ
• Blive dygtig i et køkken
• Ride, fiske, gå på jagt, dyrke sport...
• Tage på studieture
• Få gratis kørekort
- Og lære en masse samtidig...

FSR Registrerede Revisorer
FSR Statsautoriserede Revisorer

STU · AFKLARING · PROJEKTSKOLE
Hostrupsgade 41 . 8600 Silkeborg . T 86 81 10 33 . www.hostruphus.dk

Bavsøvej 25 · 9632 Møldrup · www.springbrættet-stu.dk
Tlf.: 40 42 26 05 · e-mail: info@sb-stu.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
34
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Nyt fra Økonomiudvalget
Til Klubbestyrelserne
Hvert år ansøger UFL, Dansk Ungdoms Fællesråd om økonomisk støtte (driftstilskud).
UFL er omfattet af kapitel 6 (Ungdomshandicaporganisationer) i tilskudsreglerne.
Der er flere ting, som man skal opfylde for
at komme i betragtning til støtte. Men en
afgørende betingelse for, at opfylde kravet
om at være en ungdomsorganisation er, at
der på landsplan mindst er 50% af medlemmerne som er under 30 år.
I 2015 fik vi en bevilling på kr. 530.000.
Støtten fra DUF er af altafgørende betydning for, at vi kan holde det aktivitetsniveau, som vi har i dag.

Lige før sommerferien sidste år, blev
vi udtrukket til en ministikprøve hos
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
DUF havde valgt at sætte ekstra fokus på
lokalforeningerne og det lokale arbejde,

herunder de lokale demokratiske strukturer
og lokalforeningernes aktiviteter.
Stikprøven bestod dels af spørgsmål som
landsorgani-sationen skulle besvare, og dels
dokumentation fra lokalforeningerne som revisionen havde fået under sit revisionsbesøg.
Landsorganisationen besvarede følgende
spørgsmål:
• Hvad gør i løbende som landsorganisation
for at sikre, at jeres lokalforening-er er
demokratisk foreningsmæssigt opbygget,
så medlemmer er sikret demokratisk indflydelse på lokal-foreningen og dens virke?
• Hvad gør I som landsorganisation for at
sikre, at lokalforeningerne afvikler regelmæssige lokalt iværksatte og formålsbestemte aktiviteter for og med medlemmerne?
• Hvordan dokumenterer lokalforeningerne
ovenstående over for landsorganisationen,
og hvordan kontrollerer I som landsorganisation oplysningerne, inden I overgiver
dem til revisor?
Revisionen udvalgte ved tilfældig stikprøve 5
lokalforeninger til revisionen, og fik udleveret
den dokumentation som lokalforeningerne
havde indsendt.
Vores revision fandt dokumentationen i
orden og konkluderede, at alle de udvalgte
foreninger afholder generalforsamlinger
med referat og der udarbejdes reviderede

Unge for Ligeværd
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årsregnskaber. At de havde set alle afdelingers aktivitetskalendere og set UFL-medlemsbladene, hvor mange af aktiviteterne
annonceres i.
Samt havde set samtlige foreningers vedtægter.
I slutningen af august fik vi besked fra DUF
om, at fandt vores procedure, dokumentation og revision var tilfredsstillende og
fyldestgørende.
I landsbestyrelsen er vi meget tilfredse med
tilbagemeldingen, og vil naturligvis gerne
dele roserne med jer. Vi har sat os som mål,
at vi fortsat skal være opmærksomme på
vores procedure og dokumentation – og til
stadighed udvikle på det.
Vi håber, at i vil kontakte sekretariatet, hvis
i støder på udfordringer i forhold til ovennævnte dokumentation, og naturligvis også
være villige til at dele jeres gode idéer med

sekretariatet. På den måde får vi mulighed
for at dele den vigtige viden og erfaring, som
findes ude omkring og bringe det ind i sammenhænge hvor vi mødes.
Venlig hilsner
Økonomiudvalget i UFL’s landsbestyrelse

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

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

n
Du får di
ad
egen iP

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

www.enogtyveren.dk
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1 UFL – Aalborg

Formand Daniel Jørgensen, 30 42 20 90

2 UFL – Aarhus

Formand: Jimmy Rohr, 26 84 24 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19
www.ufl-århus.dk

3 UFL - 8000c Aarhus

Koordinator: Neel Holm 24 46 19 11
mail ufl.klub8000c@gmail.com

4 UFL – Klub Futura – Sydsjælland

Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Helle Frederiksen

5 UFL – Grenaa

Formand: Tina Spliid Rasmussen, 22 98 08 86
Annette Nielsen, 61 78 51 24
www.ufl-8500.dk

6 UFL - Herning, Ikast-Brande

Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84
www.uflhib.dk

7 UFL – Hjørring

Formand: Jeanette Christensen,
Ulla Jensen, 28 91 98 05
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12 UFL – Rosenholm

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

13 UFL – Storkøbenhavn

Formand: Britt Dyrvig , 22 34 73 17
Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkoebenhavn.dk
Klubsted: Brøndby

14 UFL – Sydvest

Formand: Henriette Thomsen, 25 70 80 69
Lene Sørensen, 27 65 98 63

15 UFL – Sønderborg

Formand: Betina Festersen, 42 73 53 06
Vejleder Sonja C. Poulsen, 42 30 50 92
www.ufl-soenderborg.dk

16 UFL – Thy/Mors

Formand: Pernille Bendtsen, 27 59 56 81
Anette Østergaard, 26 50 62 44
www.uflthymors.dk

17 UFL – Tønder

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

8 UFL – Lillebælt

18 UFL – Vejle

9 UFL - 8800/Viborg

19 UFL – Vestjylland

10 UFL – Odense

20 UFL – Vestsjælland

11 UFL – Randers

21 UFL – Vestfyn

Formand: Jonas Aamand, 23 60 55 43
Inge Jensen, 26 53 98 06
www.ufl-lillebaelt.dk
Formand: Nancy Danielsen, 40 55 23 29
Jette Hauge, 61 63 80 49
www.ufl-8800.dk
Formand: Klaus Andersen, 40 76 62 43
Christian Pedersen, 60 64 01 02
www.ufl-odense.dk
Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Kim Blach, 21 42 82 16
www.ufl-randers.dk

Formand: Søren Christiansen, 23 67 19 62
Solveig Nielsen, 40 42 46 60
www.uflvejle.dk
Formand: Jan Ole Christensen, 61 15 68 54
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
www.ufl-vestjylland.dk
Formand Sven Røber Christensen,
55 50 22 99/25 53 37 80
Inge Jørgensen, 58 26 49 77
Formand: Poul Poulsen – Karsten Potempa

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov
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kalender 2016

-kommende arrangementer
8. - 10. april

Bestyrelsesweekend i Vejle

18. august

DHL i Aarhus

31. august

DHL i Aalborg

1. september

DHL i København

24. - 25. september

Landsmøde i Odense

Uddannelsesmesser:
7. september

Aarhus

8. september

Aabenraa

14. september

Vejle

15. september

Odense

21. - 22. september

Roskilde

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

