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Formanden har ordet...
Hej alle i ufl.
Jeg vil fortælle om, hvordan det var for Mette og
Kim og jeg i ufl at være til folkemødet på Bornholm
for at præsentere vores nye app DigiSafe.
Alle kom og ville prøve den og langt de fleste synes
at det var en fantastisk god app. Vi havde ufl solbriller og pastiller, som vi havde med som præmie
hver gang de prøvede vores app.
Til sidst vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig
dejlig sommer
Mvh. Trine, landsformand

SPIL DIG IND
I DEN DIGITALE VERDEN
DOWNLOAD
DIGISAFE
GRATIS
fra App Store
og Google Play

En app med læringsspil om:
Det digitaliserede offentlige Danmark
E-handel
Sociale medier
En hjælpelinje

Få mere at vide om DigiSafe:
facebook.com/digisafeapp
 digisafe.dk

LIGEVÆRD
har udviklet DigiSafe
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Bestyrelsesmedlemmer
Økonomiudvalg
Trine Hansen

Jimmy Rohr

Formand
Økonomiudvalg
21 93 40 26
Roseholm

Økonimiudvalg
26 84 24 42
Århus

Bladudvalg

Vejledere: Anders H. Andersen & Anette Østergaard

Vejledere: Christian Philips & Sasa Thomasen

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

Vejledere: Mette Hansen & Ulla Jensen

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
8800/Viborg

Suppleant
28781220
8800/Viborg
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Folkemødet 2016
UFL tog til folkemøde fra 16- 19.06.
på Bornholm.
Vi skulle over og fortælle om unge for
Ligeværd og hvad DigiSafe er for noget.
Det forgik oppe ved Allinge, hvor der var
sat telt op som vi skulle dele sammen

med Landsforeningen Ligeværd. Torsdag
eftermiddag delte vi solbriller og æsker med
pastiller ud på hele folkemødeområdet. Det
gik som varmt brød.
Under folkemødet kunne man prøve vores
nye app (DigiSafe), som handler om at du
kan spille dig ind i den digitale verden. Det
er et læringsspil om NemID, E- Handel, Sociale medier, Digital post og du kan få hjælp
via Skype.

6

Unge for Ligeværd
Om aftenen var vi inviteret til aftensmad
hos Ligeværd i deres sommerhus, hvor der
var fiske buffet.
Fredag formiddag var det vores først opgave i teltet, hvor vi viste DigiSafe og folk
kunne tale med os om det og sige, hvad der
var godt og dårligt.
Om aftenen var vi igen inviteret til aftensmad. Denne gang hos UFL Storkøbenhavn
som var på ferie og boede ved Gudhjem.
Der fik vi flæskesteg.

Unge for Ligeværd
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Folkemødet 2016
Lørdag morgen var vi igen på plads, igen var
der mange som kom og prøvede DigiSafe.
Der var gang i spillet, og når man havde genført en bane og fået en stjerne, fik man et par
solbriller hvor der står Unge for Ligeværd på.
Vi fik besøg af UFL Storkøbenhavn ved Ligeværdsteltet og en kvinde som hed Lisbeth
holdt et oplæg om sin datters Ressourceforløb.
Bagefter tog vi en lille fridag, hvor vi tog
en tur til Gudhjem, lidt væk fra det hele, og
slappe af. Om aftenen fik vi pizza og derefter masser af hyggesnak.
Søndag havde vi en event hvor vi viste DigiSafe, der kom mange og prøvede og fik en
lille snak med os.

Unge for Ligeværd
Ellers gik tiden med at fortælle hvad UFL
og ligeværd er for noget, og der blev holdt
både events og samtaleduetter under hele
folkemødet i Ligeværds telt.
Under vores ophold boede vi i Snogebæk,
en dejligt lille by. Anders fra landsbestyrelsen havde bil med, så vi kunne komme
rundt på øen.
DigiSafe har fået meget opmærksomhed
fra andre organisationer som f.eks. Dansk
Røde Kors, Ældresagen og mange andre.
Borgerservice hos kommunerne ser også
Appen som en mulighed for at hjælpe borgerne på vej ind i den digitaliserede verden.
Hilsen Anders, Trine, Mette H og Kim.
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DigiSafe
Hent DigiSafe app’en til din telefon eller tablet den 15. august – Det er gratis!
Så er DigiSafe app’en færdig udviklet og den
15. August kan du hente den ned fra App
Store og Google Play til din telefon og tablet.
Med DigiSafe app’en kan du spille dig ind
i den digitale verden. Den indeholder fem
læringspil:

NemID - Et interaktivt værktøj som giver
forståelsen af hvordan NemIDs bruger-id,
nøglekort og kode bruges når der logges på
NemId.
E-handel - Et interaktivt værktøj som fokuserer på at genkende tegn på, hvordan man
kan handle mere sikkert på nettet.

Unge for Ligeværd

Sociale medier - Et interaktivt værktøj som
fokuserer på privatlivs indstillinger.
Digital post - Et interaktivt værktøj som
fokuserer på, hvordan e-Boks åbnes og post
findes, samt en guide til øvrige funktioner.
Søg hjælp - Et interaktivt værktøj med fokus
på hvordan der skabes forbindelse til personlig vejledning i brugen af DigiSafe app’en og
de udfordringer inden for de kan opstå i den
digitale verden.

DigiSafe er også en hjemmeside:
www.digisafe.dk hvor du kan prøve
app’en og finde flere oplysninger om
læringsspillene samt links til støtte til at
være en aktive del at den digitale verden.
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DigiSafe
Mød DigiSafe vejlederne.
I forbindelse med DigiSafe app’en er der frivillige vejledere, som kan kontaktes via Skype.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger
app’en eller andre ting, som har at gøre med
f.eks. post fra det offentlige, handel på nettet eller Facebook. Fra den 18. august vil der
være åbent for rådgivning hver tirsdag fra kl.
15-17 og torsdag fra kl. 19-21.
Gruppen af vejledere består af 7 studerende
fra administrations bacheloruddannelsen på
VIA Århus. Her kan du læse lidt om, hvorfor
de studerende har valgt at blive DigiSafe
vejledere:
Sandra:
Jeg har valgt at være vejleder, da jeg rigtig
godt kan lide at hjælpe andre. Og eftersom
jeg har et studie at passe er dette den perfekte mulighed for at jeg kan gøre det.
Jeg glæder mig meget til at komme i gang, og
møde nogle nye ansigter.

Erla:
Jeg bruger rigtig meget NemID til hverdag.
Derudover kan godt lide at købe på „nettet“
Jeg skal vejlede over skype, og jeg gælder mig
til at vejlede omkring bl.a.: NemID og handel
på internettet.

Sussanne:
Jeg har valgt at melde mig som DigiSafe vejleder fordi det giver mulighed for at arbejde
med administration og mennesker. Og så
mener jeg det gælder om at hjælpe hinanden,
også i den digitale verden.

Maiken:
Jeg er glad for at vejlede og hjælpe andre.
Derfor er jeg frivillig vejleder for Digisafe.
Jeg glæder mig til at hjælpe med forskellige
spørgsmål omkring Digisafe app’en og den
digitale verden.

Umija:
Jeg er frivillig fordi det gør mig glad, at jeg
kan gør en ekstra indsat ved at være der for
andre og hjælpe dem.

I DigiSafe app’en er der en Søg Hjælp knap
med et læringsspil som fortæller hvordan du
får kontakt til en DigiSafe vejleder.

Unge for Ligeværd
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Indkaldelse til

generalforsamling i UFL
Kære UFL’er
Du indkaldes hermed til UFL’s generalforsamling
Lørdag den 24. september 2016 kl. 14.45
Dagsordenen ser sådan ud:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7

Pkt. 8
Pkt. 9

Valg af ansvarlig mødeleder og referent
Valg af referent
Bestyrelsens årsberetning fremlægges til debat og godkendelse
Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
Evt. indkomne forslag
Fastlæggelse af budget og kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende er på valg:
Trine Hansen, Str. København
Kim Dyrvig, Str. København
Jonas Aamand, Lillebælt
Mike Græse (er på valg udenfor valgperioden)
Suppleanter på valg:
Isakur Johannesen, Sydvest
Kristine Westh Henningsen, 8800/Viborg
Valg af revisor
Eventuelt

Bestyrelsen besvarer gerne korte og lette spørgsmål på generalforsamlingen. Spørgsmål som
kræver forberedelse bedes venligst indsendt til Anette Østergaard på anette3014@gmail.com
senest d. 12. september. UFL’s bestyrelse forsøger at få bestyrelsesmedlemmer fra så mange
lokalforeninger som muligt – så vi er repræsenteret fra hele landet.
Såfremt der er kandidater som ønsker at opstille til landsbestyrelsen, bedes I venligt kontakte
formand Trine Hansen på tlf.: 21 93 40 26 eller mail trunte-mor@webspeed.dk , senest 7 dage
og helst 14 dage før generalforsamlingen. Det er ikke muligt at stile op på selve generalforsamlingen.
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Landsmødet

24. september 2016
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Kunne du tænke
dig at opstille til
landsbestyrelsen?
På landsmødet på Dalum Landbrugsskole afholdes
der generalforsamling.
Hvis du overvejer, at opstille til landsbestyrelsen
– er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne for at høre om arbejdet.
Du kan finde kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne på side 4 i dette blad

Kan kun købes på landsmødet.

Solbriller........kr. 20,00
Pastiller..........kr. 10,00
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Landsmødet
24. september 2016
Kære UFL’ere
Så nærmer tiden sig til vores årlige UFL landmøde. Landsmødet afholdes igen i år på:
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65,
5260 Odense S.
UFL afholder sin årlige generalforsamling
denne dag, og vi har igen noget spændende
på programmet i løbet af eftermiddagen.
HUSK! Til generalforsamlingen vil vi gerne, at
klubberne præsenterer sig selv og fortæller
lidt om, hvad der sker i klubberne. I år vil der
igen være power point.
Om aftenen er der festmiddag og musik.

• Husk at udfylde både side 17 og 18
• Vi kan ikke garantere, at der er eneværelser og dobbeltværelser nok
– så skriv gerne hvem du vil sove
sammen med – hvis du har ønsker.
Husk – at der også er mulighed
for 3-sengsværelser.
• Dobbeltværelser og 3-sengsværelser er én seng med én eller to
madrasser.

Praktiske oplysninger
vedrørende landsmødet 2016
Igen i år har landsbestyrelsen besluttet, at
klubbernes billeder fra årets aktiviteter vises
med PowerPoint på storskærm.
I bedes sende 2-3 billeder (min. 500KB) fra
jeres arrangementer og ture fra 2015/2016.
Særskilt sender I en kort beskrivelse eller
overskrift til hvert billede.
Skriv også hvilke personer, der fortæller til
billederne under fremvisningen på generalforsamlingen.
Billederne kan I sende som en vedhæftet fil.
De billeder I sender vedhæftet må IKKE komprimeres til under 500KB.

Tilmeld
in
senest g
31. augus
t 2016

Send billeder og tekst samt oplysning om
”fortællere” til lene@ligevaerd.dk senest
torsdag den 1. september 2016.
I kan evt. allerede nu snakke om, hvilke
billeder, I vil vise på generalforsamlingen og
aftale hvem, der vil sige noget om billederne.
Vi glæder os til at modtage og se jeres billeder fra aktiviteterne i år.

Dalum Landbrugsskole ligger ca. 4 km fra Odense centrum

Med venlig hilsen
Landsbestyrelsen i UFL

Vi foreslår, at man går på internettet og bruger www.rejseplanen.dk
– hvis man har brug for offentlig transport.
Er man i egen bil – kan man med fordel udskrive en rutebeskrivelse på www.krak.dk
Den nøjagtige adresse er følgende: Landbrugsvej 65,3 5260 Odense S

Unge for Ligeværd

17

Tilmelding til Landsmødet
Du kan allerede nu tilmelde dig til landsmødet
ved at udfylde kuponen og sende den til:
UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov
Navn:
Pris
Frokost
lørdag

Ciabatta bolle
med pålæg

Middag
lørdag aften

Festmiddag

220 kr.

Morgenmad
søndag

Morgenmad

45 kr.

Overnatning i
Enkeltværelse

Sengetøj og håndklæde
er inkluderet

335 kr.

Overnatning i
Sengetøj og håndklæde
Dobbeltværelse er inkluderet

285 kr.

Overnatning i
Sengetøj og håndklæde er
3-sengsværelse inkluderet

200 kr.

Overnatning i
Sovesal

HUSK selv at medbringe
sovepose+underlag/luftmadras

1 stk. 30 kr.
2 stk. 60 kr.

75 kr.
Kr. i alt:

Jeg ønsker at bo sammen med: (skriv navn og efternavn)

Beløb
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Landsmødet

24. september 2016
Sidste tilmelding er den 31. august 2016
Udfyld kuponen med dit navn og adresse og læg den i en kuvert.
Kan evt. også skannes. Sendes til:
UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov
ufl@ufl-ligevaerd.dk

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Tlf. eller mobil nr.:

Jeg skal indbetale kr. i alt:

Beløbet skal du indsætte på vores konto nr: Reg: 3627 konto nr.: 4806 195 634

Unge for Ligeværd

19

Nyt fra bladudvalget
De der er i bladudvalgt ude i klubben må
gerne skrive en mail til Thomas Halkjær
(thomas@ligevaerd.dk), med jeres navne på.
Så vil Thomas skrive hvornår der er tid til at
skrive til bladet til jer alle. Det er dejligt at i
skriver - bliv ved med det.
Har du ris og ros så skriv til os. Har i gode
ideer til hvordan vi gør bladet bedre så
sig til.
Bladet udkommer 6. gangen om året.
Der er mange der siger at vi vil lave noget
samarbejde med en anden klub. Det er god
ide. Hvis en klub gerne vil til Århus, Sønderborg eller København så ring til klubben der
ligger tæt på. Det kunne være de vil være
med til at arrangere noget sammen. Selvfølgelig deler man udgiften på det.

Det kunne være sjovt at skrive her i bladet
hvornår hver klub var startet.
Så vores forslag er at i skriver til Thomas
(thomas@ligevaerd.dk) eller til Kim
(kimdyrvig@live.dk) hvornår og hvilket
årstal i startede klubben og hvem det
gjorde det. Hvor i holder til, adressen på
jeres klublokaler. Så vil vi samle det sammen og sætte det i bladet.
Husk at meldt flytning til landskontoret.
Og ønsker man at melde sig ud af ufl, så
ring eller skriv til os. Det er ikke nok at
undlade at betale sin regning.

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

Hilsen Bladudvalgt
Kim Dyrvig. kimdyrvig@live.dk

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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nYT FRA
UFL-Storkøbenhavn
Siden sidst er der sket en del ting,
Vi har bl.a. været en tur på Bakken hvor vi
hyggede os med god mad og dejligt solskin.
Vi har også haft en herre/dame aften hvor
pigerne var inde og se filmen ”1-2-3 NU”
mens drengene havde klubben for dem
selv og så ”Alle for Én”.

D. 2. juni gik vi en tur på Vestvolden der er en
del af Københavns gamle fæstningsanlæg.
Vi fik fortalt at i tilfælde af krig ville den blive
brugt som det sidste forsvar mod at fjenden
kunne nå København.
Til praktisk info er der landsmøde d. 24 september og det er vi mange der glæder os til.
Derfor vil der blive ordnet bustransport til
Dalum Landbrugsskole og vores formand
Mike står for indbetalingen til det.
Der skal indbetales 300 kr. til Mike.
Mange hilsner UFL Storkøbenhavn

Unge for Ligeværd
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Nyt fra UFL-Randers
Ved generalforsamlingen d. 10 marts var der
valg til bestyrelsen.

Ikke klynke
– bare synke!
Chilikonkurrence!
En dag til torsdagscafé var der pludselig
en, der fandt på, at vi
skulle have en ” chili
konkurrence”. Vinderen (og alle de andre)
måtte drikke MASSER
af MÆLK bagefter.

Bagest fra venstre: Henriette Moselund, Casper
Rasmussen, Johannes Hansen, Martin Worm (formand),
Forrest fra venstre: Tanja Sjøgreen, Rikke Larsen,
Pernille Rasmusen,
Yderst til højre: Thomas Larsen (formand Ligeværd),
Mette Greve (pædagog)

Venlig hilsen
Tanja Sjøgreen

Bestyrelsesweekend i Vingsted.
d. 9.-10 april var bestyrelsen med til bestyrelsesweekend i Vingsted sammen andre
bestyrelser fra hele landet.
Det var dejligt at møde så mange flinke mennesker både til møderne og til aktiviteterne
udenfor.

Fladbroløb 2016
Søndag d. 1. maj deltog 18 elever og
personale i Fladbroløbet i Randers.
Man kunne vælge mellem at gå 3 km eller
løbe 5,6 km eller 10,4 km. Der deltog i alt ca.
1500 personer i løbet.
Når man havde gennemført løbet, var der
vand og frugt til alle deltagere.
Efter løbet spiste vi frokost i det fri. Det var
rigtig hyggeligt.
Venlig hilsen Sidsel Wang Rosenkilde
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Nyt fra UFL-SVENDBORG
Så er UFL-Svendborg startet op i hjertet af
det dejlige Svendborg.
At der var behov for en klub for unge med
særlige behov var tydeligt, da der på et initiativ fra 3 ildsjæle, Helle, Lisbeth og Jeanette,
blev lavet et informationsmøde i januar, hvor
over 80 mennesker mødte op.
Dels unge som gav udtryk for at de manglede en klub hvor de kunne mødes og lave
fælles aktiviteter, dels frivillige som gerne
ville melde sig, samt uddannelsessteder og
bosteder som ville støtte op.
En gruppe frivillige greb bolden og lavede
en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fik bl.a.
lavet flyers som blev omdelt, fik annoncering
i dagspressen, en hjemmeside på Facebook,
indsamlet sponsorgaver, lavet fondsansøgninger og meget meget mere.

Sangaften

Efter mange møder og med en utrolig stor
opbakning og imødekommenhed i hele
opstartsforløbet, kunne den første klubaften finde sted d. 27. april, på Café Tryg i
Svendborg.
Spil udendørs som indendørs og madlavning var på programmet og var med til at få
de unge til at blive rystet sammen og lære
hinanden at kende.
Der er indtil nu afholdt 5 klubaftener med
forskellige aktiviteter med bl.a. maling og
tegning, sangaften, gåtur i Svendborg og
madlavning i Cafeens køkken. Fremmødet
af unge har været forskellig, da klubaftenen
ind imellem har krydset andre aktiviteter de
unge går til.
Det er dejligt at opleve, at de unge nyder at
komme og at de er meget opmærksomme og

Gang i køkkenet

Unge for Ligeværd
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Klubhygge

Bestyrelsen

tager hensyn til hinanden i samværet. Grin
og søde bemærkninger flyver gennem luften
alt imens der bliver rørt i gryderne, tegnet
en streg, sunget en sang eller spillet nogle
spil. De er gode til at lytte og give plads til
hinanden.

Bestyrelsen vil arbejde for at der kommer
flere nye medlemmer og frivillige til. Ligesom
de gerne vil arbejde for at UFL-Svendborg
deltager i landsmødet i september og i bestyrelsesweekenden på Vingstedscenteret.

Den 4. klubaften var der stiftende generalforsamling med valg til bestyrelsen. Der
meldte sig hurtigt unge som havde lyst og
mod til bestyrelsesarbejde. Det er meget
engagerede unge som går på med krum hals i
bestyrelsen. Der er bl.a. allerede lavet en lang
liste med forslag til aktiviteter som kan laves
i klubben, men også forslag om aktiviteter
som de unge kan mødes om, uden for klubaftenen.

Sangaften

UFL-Svendborg glæder sig ligeledes til,
at lade sig inspirere og dele oplevelser og
fællesskab på kryds og tværs med andre
UFL-klubber.
Alt i alt er vi godt på vej som én af mange
UFL-klubber i landet, der er med til at danne
rammen for et socialt fællesskab, hvor målet
er at knytte venskaber og opleve fællesskab
med ligesindede.
På gensyn
UFL-Svendborg
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NyT fra SYDVEST
UFL Sydvest har inden sommerpausen haft et
par dejlige udflugter. Vi har besøgt et affaldsforbrændingsanlæg, en landbrugsskole og
Legoland. Og inden vi holder ferie skal vi lige
deltage i Vestkystløbet og have sommerafslutning grill.
UFL Sydvest har fået en rundvisning på affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg. Her
bliver affald fra et stort område brændt af
og bliver til varme.

UFL Sydvest har også besøgt Riber Kjærgård
Landbrugsskole. Her fik vi en rundvisning i
maskinhuset og i kostalden. Malkeautomaten blev demonstreret ved at vejleder Sonja
”legede ko” og gik den vej i automaten, som
koen går, når den skal malkes! Skolens historiske hovedbygning blev fremvist, og vi gik en
tur ned ad kærestestien til den blå låge, hvor
man ikke skal gå kærestetur kl. 24. Vi sluttede af med kaffe og kage.
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Sommerudflugten gik til Legoland i det flotteste solskinsvejr. Vi fik fælles morgenmad
på vej til Legoland. Og da vi havde prøvet
nogle af forlystelserne og set optog med
Falck biler og politiorkester, fik vi stor pizza
og pasta buffet. Med fyldte maver var der
nok endnu en rutsche bane, der skulle prøves.
Og vi fik rigtig hygget os.
Sonja Knudsen – for UFL Sydvest
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NYT fra UFL-odense
Hej UFL ven, her er en lille beretning
fra UFL Odense.
Vi har siden i hørte fra os sidst, været til tre
aktiviteter uden for vores klubhus. I marts var
vi ude og Bowle og spise, i april var vi en tur i
biografen og i maj i Odense ZOO.
De har alle været nogle gode udflugter, men
vidste du at Odense ZOO, som vi besøgte
lørdag den 28. maj, i 2013 blev kåret til Europas bedste ZOO blandt alle zoologiskhaver
i Europa, der har et årligt besøgstal mellem
250.000 og 500.000 gæster. Prisen uddeles
for en periode af to år og der derfor uddelt
igen i år. Denne års vinder er igen Odense ZOO,
der deler første pladsen med Ålborg ZOO. Dermed kan de begge kalde sig Europas bedste
ZOO til 2017.

Under hele vores besøg strålede solen fra en
dejlig blå himmel. Vi gik ind kl. 10.00 og havde
en hyggelig dag. Vi så Californiske søløver
blive fodret. Der er lige ankommet en ny hun
søløve på ca. et år fra Rotterdam i Holland.
Hun skal holde den enlige 11 årige hun søløve
ved selskab efter den ældste søløve på knap
25 blev aflivet i slutningen af april. Vidste du
at søløver er flok dyr og at det i fangenskab
kan blive max. 27 år.
Vi var også en tur i Oceanium, der blev åbnet i
2001 i Odense Zoo. Her startede vi i det udendørs Voliere, hvor fuglene flyver frit omkring.
Der er også Tapirer i indhegning. Derefter gik
vi ind i Amazonas verdens største regnskoven,
her var der både fugtigt og varmt. Det var
ikke alle der var begejstret for den trykkende
hede. I regnskoven er der mulighed for blandt
andet at se Skægaber, der løber frit omkring.
Malte udlovede en is til den person der fandt
et dovendyr, vel og mærkede ikke mellem
publikum. Det blev desværre for os andre ham
selv der fandt et. Nu bevægede vi os ned under regnskoven og kunne der se regnskovens
floder undervandet. Der er søkøer, piratfisk
(i separat akvarium), Sugemaller og mange
forskellige andre fisk, hvor af mange er så
store at en enkel ikke kan være i et almindeligt
akvarium som nogle her der hjemme.
Efter at have bevæget os gennem Sydamerika
fra det varme nord var vi nåede til det kolde
syd. Det er her Pingvinerne bor. I Odense Zoo
er der tre forskellige typer Pingviner. På billedet til højre kan du se en Kongepingvin der er
faldet i søvn op af glasruden ud til publikum.
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Vi var også inde og gå mellem Dødningehovedaber. De er bedst kendt som Hr. Nielson i Pippi
langstrømpe. De kan være meget nærgående,
derfor fik vi af dyrepasserne at vide at vi skulle
passe på alle løse ting fordi aberne tog dem
og det ville kræve meget arbejde at få tingene
tilbage.
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Alle var bagefter enige om at det havde været
en dejlig afslappende og oplevelsesrig dag.
Vi havde desværre måtte sige farvel til
Regitze. Hun er flyttet til Slagelse, hvor hun
allerede har været med til klubaften. Vi glæder
os til at hilse på dig til Landsmødet.
Mvh UFL Odense
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NYT FRA UFL-Thy/Mors
Vi har deltaget i Thisteds By-Night. Hvor vi
selv havde arrangeret at vi spiste sammen og
gik en tur ned gennem gå gaden trods regnen
og uden vejledere.
Vi har været i Vorupør, hor vi var nede og se
havbadet, Et lille område de har fået lavet
hvor man kan bade i Vesterhavet uden at skal
være bange for havets bølger og understrøm.
Vi gik langs stranden, mens vi samlede sten,
fik snakket en masse og bare hygget i hinandens selskab.
Vi har været i Nors, hvor vi var ude og spille
fodboldgolf. Vi blev inddelt i forskellige hold
som gik sammen og skulle så prøve og få
færrest point.

Det er ikke altid nemt når vi
har vores klubhund Ludvig
med, som elsker fodbolde
han kom til at snuppe en af
boldene mens de var i gang
med et spil. Heldigvis syntes
alle det var rigtig sjovt at han løb
med bolden, og der gik lidt tid før vi
fik den tilbage.
Da alle holdene var færdige med runden,
samles vi ved bålet og lavede skum fiduser,
og hyggede.
Hilsen UFL Thy/Mors

Unge for Ligeværd

29

UFL Rosenholm

D. 27. april havde vi madaften som Lene og
Trine stod for. Der var masser af lækkert mad.
Bagefter blev der svaret på spørgsmål
fra DigiSafe - Undersøgelse af UFL’ernes
digitale vaner.
På billedet herover ser I Christian i gang
med at svare på spørgsmålene.

3 onsdag i maj gik vi en 5 km. gå tur rund og
Egå engsø, Webmaster Michael løb turen rundt.
Mange gik længere end de havde regnet
med at de kunne klare, kun 2 måtte give op
ved 3. km. og blive samlet op i bil, så flot
klaret af alle der var med.

D. 11. maj var det gæt og grimasser. Sofie og
Lene delte os op i 2 hold. Vi havde en rigtig
sjov aften og fik rørt lattermusklerne.

2 medlemmer af Ry fortællekreds (Sofies
forældre) kom d. 25. maj, og fortalte gode
eventyrfortællinger, alle var helt opslugt i
de gode fortællinger.
Se flere billeder og videoklip på hjemmesiden.
Scan koden eller gå ind
på ufl-rosenholm.dk

Sidste lørdag i maj tog vi en lille bus fuld til
Labyrinthia og Silkeborg Rovfugleshow
På billedet se i Bjørn og Amalie i gang at
komme i gennem 3d labyrinten, 14:30 kørte
vi vider til Rovfugleshow som var en rigtig
god oplevelse.
1. juni dystede 2 hold i Jeopardy om Ufl kategorier. Henrik har været i de gamle arkiver for
at finde spørgsmål til Jeopardy, på sidelinjen
fik han hjælp af Christian.
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Vejlederportræt
Som noget nyt vil vi give jer
et lille portræt af de vejledere
som er tilknyttet de forskellige
klubber rundt i landet.
Vi lægger ud med Sasa fra UFL-Hjørring.
Hvad betyder det for dig at være vejleder?
Det betyder, at jeg har fået lov at bibeholde
kontakten til de unge og kollegaer som jeg
lærte at kende gennem min socialrådgiver
praktik hos PMU I Sindal.
Jeg har mulighed for at være der for de
unge udenfor arbejdstiden og bruge mine
omsorgsfulde evner I en hel anden sammenhæng foruden det private.
Det betyder, at jeg kan være støttende skulder for de unge når de har behov herfor og
ikke har andre at vende sig til. Om det så er til
en snak eller konkret hjælp til noget praktisk.
Vejlederrollen for mig, sætter frivillighed i et
andet perspektiv, samt lærer mig en del om
ydmyghed og tålmodighed.
Hvordan fandt du frem til UFL?

Hvad laver du til hverdag?

Jeg fandt frem til UFL gennem
PMU I Sindal. Jeg var I praktik der
som socialrådgiver studerende. Hver onsdag
var jeg tilknyttet et af husene hvor jeg havde
bo træning og samvær med de unge. Engang
imellem fulgtes jeg med de unge til klubben
I deres fritid, til en gåtur eller en kop kaffe.

Jeg er socialrådgiver hos Center For Familie
i Frederikshavn Kommune.
Hvad får du ud af at arbejde med unge
UFL’er?
Glæde og livskvalitet.
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Nyt fra UFL-Vestsjælland

Den 13 maj gik vi tur på ”Fodsporet” i
Slagelse. ”Fodsporet” er en asfalteret sti,
som er lavet hvor jernbanen fra Slagelse til
Næstved lå.
Ved stien er der pæle hvor der er QR-koder,
man kan bruge sin smartphone på, og få bla.
opgaver om natur, så Conz stillede opgaverne
om dyr, træer og planter som er i området til
de unge og vi hyggede os med kaffe, sodavand og kage bag ved bilerne.
Den 27 maj havde vi spille ude aften. Nogle
spillede Kongespil og nogle løb stafet på
løbebanen, til sidst hyggede vi os med frugt
og kiks.
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Nyt fra UFL-Vestjylland

En aften i klubben.
I UFL Vestjylland er vi Ca. 30- 35 der hver
mandag kommer og har det sjovt, laver lidt
ballade med vejlederne, på en måde hvor alle
kan være med, nogen spiller Uno, andre spiller
ludo, eller FIFA 15 som ikke ligefrem er det nyeste spil i serien, pool bliver der også spillet..
Mens andre hellere bare ville side og snakke om
hvad de har fået dagen / ugen til at gå med.
Musik bliver der også hørt, hvor de vejlederne
bare ryster på hovedet af os, de tænker nok
ungdom nu til dags. Ja det er jo ikke sådan og
være ”gamle” i dagens Danmark.
Inden folk tager hjem er der kage og kaffe,
the, kakao. Kagen skiftes vi til at komme med.
Efter kaffen tager nogen folk hjem, andre
bliver der lidt længere, kun for at drille de
vejlederne lidt mere, (det kan de så godt li’).
Til sidst bliver de så trætte at de siger,
”nu kan i godt tage hjem”, så må vi hellere
tage hjem.. ;-)
Skrevet af Simon Palm Madsen

Bowling
Mandag d. 9. Maj var 20 medlemmer i ”Struer
Bøf & Bowl” hvor vi spillede
halvanden times bowling vi havde 5 baner
med 4 på hver bane. Derefter tog vi tilbage til
klubbens lokaler hvor ”kaffen var klar”. Igen
havde vi en rigtig hyggelig klubaften hvor
alle hyggede sig med bowling. Tak til Jens
Stephansen, for hjælpen ved banerne.
Skrevet af Rasmus Riis & Tina Bossen.
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Lørdagsturen til Herning centeret
d. 28 Maj
Dagen startede med at der var busopsamling fra Lemvig, Struer og Holstebro. Da vi var kommet ud til Herning
Centeret fik vi udleveret en 50 kr. som
man kunne finde noget at spise for.
Alle folk gik og hyggede sig og fik shoppet lidt. Nogle tog på Jensens Bøfhus
og andre tog på Kinesiske restaurant,
for at spise frokost. Da klokken var
15:00 gik turen hjem til de forskellige
afsætningssteder.
Skrevet af Jakob og Carsten

Cafehygge
d. 6. juni besøgte vi Cafe Kastaniegården, for
at hygge os i det gode vejr. Det blev til et par
hyggelige timer i aftensolen, hvor vi nød en
sodavand eller øl i hinandens selskab. Som
sædvanlig sluttede vi af i klubben med en
kage og en tår kaffe.

Den 20. juni slutter vi dette halvår 2016 af
med Fodboldgolf i Sørvad, hvor der bliver grillet pølser og spist dejlig kartoffelsalat og alm.
salat, det er en god tradition. UFL Vestjylland
håber alle har haft en god sommerferie
Kærligst fra Bladudvalget.
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UFL Herning Ikast-Brande
Besøg fra UFL Vejle maj 2016.
Torsdag den 26. maj 2016 havde vi besøg
fra UFL Vejle, hvilket som sædvanligt var
rigtig hyggeligt. Vi havde fra Herning &
Ikast Brande bestilt godt vejr, da vi jo gerne
ville fortsætte vores tradition med en gang
rundbold, og det med vejret lykkedes. Da
vi 2 gange tidligere havde spillet rundbold,
hvor der var sejr til Vejle 1. gang og Herning
& Ikast-Brande 2. gang besluttede vi som

noget helt nyt at spille med mixet hold, dvs.
vi lavede 2 hold, hvor der var medlemmer
fra begge klubber på begge hold. Dette følte
vi var en god måde at lære hinanden endnu
bedre at kende. Aftenen gik med at de fleste
spillede rundbold, andre snakkede og udvekslede erfaringer, samt vejlederne fik vendt lidt
forskelligt også. Så igen en rigtig god fælles
oplevelse. Mange tak til Vejle for at i alle i
stor stil bidrog til en strålende aften.
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Den 12. maj stod opgaven på Lagkageløb.
Som det kan ses ud fra billederne, så blev der
arbejdet hårdt, der var både fysiske opgaver
og opgaver hvor man skulle bruge sin viden,
og ikke mindst det sidste de kreative evner
inden resultatet kunne nydes.
Den 9. juni holder vi afslutning for foråret 2016,
så vi kan blive klar til en god sommerferie.
MVH. Aage MC
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NYT fra tønder
Onsdag Den. 11-18 Maj 2016 havde vi leg i
skoven med Lars Ravn fra DGI. Vi skød med
bue og pil, kastede med skiver i 3 spande
som stod forskudt fra hinanden på langs.
Legede en leg som mindede om vikingespillet. Skød med luftgevær. Det var nogle sjove
aktivitets lege som vi havde de 2 gange vi
havde Lars Ravn.
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Onsdag Den. 25 Maj 2016 Der havde vi både
almindelig klubaften og svømmehal på programmet. Dem der var i klubben hyggede
sig med at spille spil og snakke. Vi var 6
personer der tog i svømmehallen og badet.
Der blev rutschet flere gange og svømmet i
varm vands bassinet.

og køre på 2 mands gokarts og grille. Der var
fart over feltet på banen og der blev flere
gange prøvet på om man kunne nå op til de
andre køre og overhale men lykkedes ikke altid. Grillen blev startet med det samme da vi
kom der ud så det ikke blev så sent vi skulle
spise. Vi var heldige med vejret hele aften.

Onsdag Den. 1 juni 2016 Havde vi arrangeret
en tur ud til Egil Thygesen hvor vi skulle ud

Venlig hilsen fra Bjarne Rasmussen
UFL- Tønder medlem

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
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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
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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
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Unge for Ligeværd
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

Formand: Frederik Trier 30 27 47 87
Vejleder Neel Holm 24 46 19 11
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
Klubsted: Næstved

5 UFL – Grenaa

43
13 UFL – Storkøbenhavn

Formand: Mike L. Græse, 23 46 96 65
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
Klubsted: Esbjerg

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
Klubsted: Thisted

Formand: Tina Spliid Rasmussen, 22 98 08 86
Annette Nielsen, 61 78 51 24
17 UFL – Tønder
www.ufl-8500.dk
Formand: Maj Frodelund, 21 75 06 14
6 UFL - Herning, Ikast-Brande
Jytte Frodelund, 40 40 26 59
Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
www.ufl-toender.dk
Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84
18 UFL – Vejle
www.uflhib.dk
Formand: Betina Jensen, 24 66 01 24
7 UFL – Hjørring
Solveig Nielsen, 40 42 46 60
Formand: Jeanette Christensen,
www.uflvejle.dk
Ulla Jensen, 28 91 98 05
19 UFL – Vestjylland
8 UFL – Lillebælt
Formand: Jan Ole Christensen, 61 15 68 54
Formand: Jonas Aamand, 23 60 55 43
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
Inge Jensen, 26 53 98 06
www.ufl-vestjylland.dk
www.ufl-lillebaelt.dk
Klubsted: Struer

9 UFL - 8800/Viborg

Formand: Nancy Danielsen, 40 55 23 29
Jette Hauge, 61 63 80 49
www.ufl-8800.dk

10 UFL – Odense

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

11 UFL – Randers

Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Kim Blach, 21 42 82 16
www.ufl-randers.dk

12 UFL – Rosenholm

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

20 UFL – Vestsjælland

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

21 UFL – Vestfyn

Formand: Poul Poulsen – Karsten Potempa

22 UFL – Svendborg

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

23 UFL – Roskilde

Formand:
Vejleder Gitte Kronbak Nielsen

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

-kommende arrangementer
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.

