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Formanden har ordet...
Hej allesammen
Jeg ville fortælle lidt om mig selv.
Jeg hedder Mette holm, kommer fra UFL
Thy-Mors. Det er gået hurtigt fra at have
siddet i bestyrelsen i Thisted UFL-klub hvor
jeg startede som medlem, siden suppleant,
næstformand og til sidst formand. Nu sidder
jeg i landsbestyrelse hvor vejen fra næstformand til formand gik ret hurtigt, men jeg er
rigtig glad for at sidde som landsformand i
Ulf :)
jeg vil fortælle lidt om hvad det indebærer at
sidde som formand i UFL. Det kræver man
har et stort hjerte og lytter til jer allesammen. Hvis i hjælper hinanden vil det gøre
mig stærk som formand og jeg vil yde mit
bedste for jer alle sammen. Når man sidder
som formand i UFL sidder man i økonomiudvalget og sidder med til nogle møder hvor
man arbejder med budgetter og beslutter

hvordan pengene skal
bruges. Jeg er rigtig
glad for at være valgt
som formand, takket
være Trine Hansen og
Kim Dyrvig er jeg godt
klædt på til opgaven,
de har oplært mig godt. Sammen med næstformand Jonas Aamand er jeg sikker på at vi
vil klare det godt, i landsbestyrelsen er vi et
hold som arbejder godt sammen.
Der er lige om lidt kreativ weekend som er
meget hyggelig, alle har det sjovt, vi hygger
og snakker sammen, der er mulighed for lave
nogle gode julegaver til venner og familie.
Nu kommer jule tiden snart, hvor man kan
købe gaver, spise godt og blive fuld til julefrokost, så pas godt på jer selv alle sammen
i den tid.
Mange hilsner Mette Holm Formand UFL

Bestyrelsesweekend 2017
Husk at du allerede nu skal sætte kryds i kalenderen til
årets bestyrelsesweekend på Vingstedcenteret i Vejle.
Det er vigtigt at i husker på at weekenden er for
bestyrelsesmedlemmer i klubberne.
Det er muligt at en vejleder fra klubben
Bestyrelsesdeltager i hele weekenden. Du vil snart
weekenden er
modtage en mail hvor tilmeldingsblanket
fra
med oplysninger er vedhæftet.
fredag d. 31.

marts
til søndag d. 2
.
april 2017
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Landsmøde 2016

Vejledergruppen (fra venstre): Georgiana Timofte, Anette Østergaard, Christian Philips, Mette Hansen, Anders Hareskov, Sasa Milic.
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nye i landsbestyrelsen
Præsentation af nyt medlem af UFL’s Landsbestyrelse samt nye suppleanter
Laust Møller (UFL-Storkøbenhavn) Bestyrelsesmedlem:
Jeg er 32 år gammel. Jeg har siddet i bestyrelsen i Storkøbenhavn en del år. Jeg
tage mod nye medlemmer og vise dem tilrette. Jeg bor alene i en 2 værelses
lejlighed i Ballerup. Arbejder i Albertslund kommune som kontormedhjælper.
Flere gangen om ugen kommer jeg i en klub i Ballerup kommune hvor vi
laver forskellige ting. I weekenden kan jeg godt li’ fest og farver. Jeg kan godt
li’ at være sammen med venner og familie.

Minh Quan Hjortlund (UFL-Hjørring) Suppleant:
Jeg er 27 år gammel. Jeg bor i min egen lejlighed, det har jeg gjort i et par år.
Jeg arbejder hos PMU som Cafémedarbejder på ”Cafe – Lige efter bogen”.
Der laver jeg alt muligt, passer kassen, laver sandwichs, vasker op og meget
mere. Min fritid bruger jeg sammen med vennerne. Ser fodbold og en gang
imellem går vi ind og ser en hockeykamp. Jeg har været medlem af UFLHjørring i ca. 3 år.

Julie Godt Mathiesen (UFL-Storkøbenhavn) Suppleant:
Jeg er 27 år gammel, bor i Glostrup i en 2 værelse lejlighed sammen med min
kat. Kommer fra UFL Storkøbenhavn hvor jeg har været i bestyrelsen i ca. 3 år.
Jeg passer slikkassen og køber slik ind. Til hverdag arbejder jeg i en børnehave
hvor jeg passer børn, jeg har fri hver onsdag. I min fritid går jeg i en klub for
unge med særlig behov, et tilbud som Glostrup kommune har. Så løber jeg en
gang i mellem. I weekenden er jeg sammen med venner og familie.

Anders Lauridsen (UFL-Herning Ikast Brande) Suppleant:
Jeg er 25 år gammel og bor i lejlighed i et bofællesskab i Tjørring. I min fritid
spiler jeg guitar og to gange om ugen går jeg til løb nede i Herning løbe klub
og er meget aktiv. Jeg er også meget sammen med mine vener til daglig.
Jeg elsker at hører musik og synge, så kan jeg og så godt lide at spile på mit
trommesæt. Jeg kan godt lide at hugge ting i sten og lave fuglebade samt
andre ting. Jeg kan også rigtige godt lide at lave mad og invitere gæster.
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Nyt fra UFL-Sydvest
Efter en lang sommerferie er vi kommet godt
i gang med efterårets program.
Vi startede stille og roligt op med nogle
klubaftener, hvor vi har set film, spillet, lavet
vindues maling og ikke mindst snakke, samt
god gammeldags hygge.
Vi deltog også i landsmødet i Dalum, her var
vi 8 afsted. Vi kørte hjemmefra tidligt så vi
kunne holde en pause på vejen, og spise lidt
fælles morgenmad. Derefter nåede vi Dalum
Landbrugsskole, og havde en lang men utrolig god dag, aften og nat.
Før sommerferien havde vi besøg af nogle
motorcykelklubber, hvor klubben Eskorpion havde samlet en masse motorcykler fra
forskellige mc foreninger. Det forløb så godt
at vi blev inviteret ud i deres klub for at se

den. Sikke en modtagelse vi fik. Igen havde
de formået at samle mange motorcykler. Der
stod frisk kaffe klar, og der var lavet 2 store
kagemænd. Vi havde mulighed for at slå søm
i, spille billard, se de mange fine motorcykler
og ikke mindst snakke.
En super god aften som alle nød.
Vi har også været i biografen for at se den
nye film klassefesten 3 dåben. Her var vi 26
afsted og hold op der blev grinet.
Resten af året bliver også fyldt med gode
oplevelser, som vi glæder os til at fortælle om
i de kommende blade.
Venligst
Lene Sørensen
Klubleder UFL sydvest

Unge for Ligeværd
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Nyt fra sekretariatet
V. Lena Donkjær Andreasen

Tak for sidst til landsmødet i Dalum.
Dejligt at vi kunne mødes næsten 240 personer fra hele landet.
DUF – ekstern kontrol og bevilling
I UFL har vi været udtrukket til ekstern
kontrol hos DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd. Det var en kontrol som var temmelig
omfattende. Kontrollen var på forskellige
niveauer. Bogføring og procedurer vedrørende medlemsregistrering og betaling,
kontrol med klubbernes procedurer omkring
generalforsamling, referat, regnskaber og
aktivitetskalendere samt stikprøver i form
af spørgeskema til medlemmerne, var blot
et lille udsnit af de ting som blev undersøgt.
Vi har netop fået tilsendt rapporten fra
Albjerg revision, som på vegne af DUF gennemførte kontrollen.
Vi har fået en rapport uden anmærkninger
– hvilket vil sige at vi har styr på tingene.
Det har konkret fået den betydning, at DUF
nu har behandlet den ansøgning som vi
sendte d. 1. juni. Grundet generelle nedskæringer har vi opnået et mindre tilskud. Men
DUF har, selvom vores antal af medlemmer

under 30 år er faldet en lille smule, ikke
reguleret for det.
Vi har fået bevilget kr. 505.000 – hvilket er
lidt mindre end sidste år.
Bevillingen er af afgørende betydning for,
at vi kan have det samme aktivitetsniveau
som tidligere – og støtte det udviklingsarbejde som fortsat er vigtigt, så vi kan
etablere klubber i områder, vi ikke dækker i
dag, samt kan støtte de eksisterende klubber som har behov for det. Mange unge har
ikke et fritidsliv, og dermed ofte en ensom
tilværelse – det er vigtigt, at UFL får mulighed for at oprette og støtte klubber, sådan
at så mange som muligt får muligheden for
et aktivt fritidsliv.

Unge for Ligeværd
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Kontingentindbetaling for 2017
I slutningen af januar vil der blive opkrævet
kontingent for 2017.
For jer der er tilmeldt betalingsservice –
bliver beløbet trukket automatisk.
For jer som modtager et girokort, vil vi
anbefaler jer, at få det tilmeldt betalingsservice. I kan selv tilmelde via jeres netbank
– men i kan også gå i banken og få hjælp.
Vi ved, at det kan være svært for nogen at
bruge netbank – for at undgå forvirring om,
der er betalt til tiden osv. er det nemmeste

Bestyrelsesweekend
i Vingsted 2017
Bestyrelsen har igen besluttet at afholde
bestyrelsesweekend på Vingstedcentret.
Bestyrelsesmedlemmer fra klubberne
samt landsbestyrelsen er inviteret til
at deltage fra Fredag, d. 31. marts til
søndag d. 2. april.
Om lørdagen er der vejlederdag, hvor alle
vejledere/frivillige fra alle landets klubber mødes.
Program for dagene sendes pr. mail
snarest – Men sæt kryds i kalenderen
allerede nu – og glæd jer til nogle spændende dage.

at tilmelde betalingsservice, så trækkes
beløbet automatisk – og man kan naturligvis altid stoppe udbetalingen, hvis man ikke
længere ønsker at være medlem.

Julelukket på sekretariatet
Sekretariatet er lukket fra d. 27/12-30/122016. I ønskes alle en rigtig glædelig jul
samt et god nytår.
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REJSEKORTET
DSB tilbyder at komme ud i jeres klub for at fortælle om rejsekortet
og hvilke udfordringer som kan være ved brugen af det.
DSB vil fortælle om følgende emner:
• Fortælle om hvad rejsekortet er
• Hvordan det skal bruges og hvor det kan
bruges
• Vi hjælper også gerne med at bestille et
rejsekort
• I de byer hvor der er en station kan vi efterfølgende aftale at mødes der og prøve
rejsekortet af i praksis

I er velkomne til at tage kontakt til
Margit Skautrup Pedersen fra DSB
Kundeserviceteam, og aftale et besøg i
jeres klub.
I kan ringe til Margit på tlf. 24 68 33 39
eller sende en mail til mape@dsb.dk
DSB rykker ud når det passer jer, dag, aften eller weekend, det tager ca. 2 timer.

Unge for Ligeværd

Nyt fra Vestsjælland
Den 17 september gik vores årlige
Gokart tur til Gokart-land i Holbæk. Vi
var 25 i alt og 16 kørte Gokart, derefter
spiste vi burger menu, til sidst spillede
vi alle minigolf.
Den 30 september havde vi bueskydning på skolen hvor vi lånte lokaler.
Det var spændende at se hvem der var
bedst til at ramme midten af skiven.
Vi var opdelt i hold. Indimellem fik vi
kaffe og kage.
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UFL-Futura Sydsjælland
Vi nyder Brunch på Hotel Kirstine

Klar til at se Klassefesten 3

Puh vi er mætte og klar til en tur i biffen

Hilsen Helle - Klub Futura Sydsjælland
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Nyt fra UFL-Vejle
UFL Vejle er flyttet til Foreningernes hus,
hvor der indtil nu har været fællesspisning
tre gange i efteråret. Et madhold handler ind
og laver dejlig mad, mens de andre dækker
bord. Menuen har budt på pasta, pandekager
og lasagne. Hver gang med kød og et stort
udvalg af grøntsager og andet tilbehør for
bare 30 kroner per næse. Vi spiser, hygger, og
har en god aften sammen.
Den 12. oktober besøgte vi Tinnetgård, som er
et opholdssted med 150 hektar mark og 150

hektar skov. Vi så motorværksted, træværksted, stald og lade, hvor der produceres økologiske æg og kartofler. Der var også mange
dyr; for eksempel katte, høns og heste. En
pige viste os sin kanin, som kan springe højt
over en bom. Snart henter hun en super god
springkanin, helt ovre fra København. Vi fik
kaffe og kage inden hjemturen.
Skrevet af Charlotte Pedersen,
Ole Pedersen og Bo Jensen
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NYT FRA UFL-TØNDER
Den 10. august holdte vi vores første fællesspisning efter sommerferien. Vi mødte
ind klokken 18:00 hvor vi i fællesskab lavede
frikadeller m. nye kartofler, agurkesalat
og persillesovs og fik dækket fint bord. Til
fællesspisninger er vi gerne omkring 16-25
personer hver gang og det er altid hyggeligt
så får vi vendt verdenssituationen.
Den 17. august havde vi klubaften kl. 19:00
hvor vi hygge snakkede og spillede forskellige
spil.
Den 24. august havde vi klubaften kl. 19:00
hvor vi spillede Wii-bowling og hyggede med
hjemmelavet cupcakes og is.
Den 31. august besøgte vi Ole`s arbejdsplads,
Lundens bondegård. Et sted med masser af
dyr. Der var kæle grise, forskellige høns, gæs,
heste, marsvin, kaniner, køer og katte. Stedet
var også et sted hvor man kunne komme på
bondegårdsferie og bo i lejligheder. Der kom
ofte bofællesskaber langvejs fra og kom på
bondegårds ferie, da de på gården havde alle
de redskaber til bruger med handicaps. Det
var en rigtig hyggelig aften.

Den 7. september var vi ude at spille bowling
på Bowler-inn i Tønder som altid er et hit på
programmet.
Den 14. september havde vi klubaften kl.
19:00 hvor vi hygge snakkede og spillede
klodsmajor.
Den 21. september besøgte vi Tommys
arbejdsplads, Ottersbøl rideskole, hvor han
viste os rundt og fortalte om rideskolen og
viste os, mens han sad på en hest, hvad han
lavede for nogle trænings øvelser og bagefter
var der nogen af medlemmerne der fik lov
til at gå en tur med hesten. Til afslutning på
aftenen gav Tommy alle en gratis sodavand.
Det var en rigtig hyggelig aften.
Den 24.-25. september var UFL-TØNDER til
landsmøde på Dalum landbrugsskole.
Den 28. september kørte vi til Rickelsbüller HofHotel & Restaurant og spiste. Vi fik
en stor lækker snitzel med salat, pommes,
brasede kartofler og champignon sauce. De
serverede gratis shots. Efter spisningen kørte
vi et sted hen hvor vi kunne se udsigten til

Unge for Ligeværd
Sild og Rømø. Det var meningen at vi skulle
se stære flyve i flok men vi så en masse gæs
flyve i flok i stedet for som også var flot. Det
var en rigtig dejlig aften og vi gentager nok
succesen igen med at spise på Rickelsbüller
HofHotel & Restaurant på et andet tidspunkt.
Den 5. oktober havde vi klubaften kl. 19:00
hvor vi hygge snakkede og spillede forskellige
spil.
Den 12. oktober havde vi klubaften kl. 19:00
hvor vi hygge snakkede og spillede forskellige
spil.
Den 26. oktober skulle vi have halloween
fællesspisning hvor vi skulle lave afhugget
hånd og fod med tynde blå lange slanger til
aftensmaden, men der var 2 pulverhekse der
havde klokket i det med at de havde glemt
at vi ikke kunne være i cafeen ved klubben,
da der var andre der havde lejet lokalet. Og
de 2 pulverhekse havde så glemt at det
skulle have været holdt hos Bjarne og Maj på
landet. Men vi fik så en anderledes halloween
fællesspisning hvor vi så gik ned i klubben
og fik bestilt 4 store familie pizzaer til 16
personer. Det var rigtig hyggeligt. Til dessert
fik vi gift kage med glasur og flagermus pynt
da Bjarne gav kage da han havde fødselsdag
om torsdagen.
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Den 2. november der hyggede vi os i klubben
og fik besøg af et nyt medlem.
Den 9. november var vi ude og besøge Claus
og Christine på landet i noget der hedder
Lydersholm.
Den 16. november havde vi almindelig klubaften m. spil.
Den 23. november var der foredrag v. Kaare
Jessen om alkohol og misbrug.
Den 30. november afholdte vi den store julebage dag.
Den 7. december skal vi have juleklip m. gløgg
og æbleskiver
Den 14. december skal vi have vores årlige
julefrokost m. pakkeleg.
Den 21. december 2016 til og med den 4.
januar 2017 holder vi juleferie i klubben.
Alle os i UFL-Tønder vil ønske jer alle sammen
en glædelig jul samt et lykkebringende godt
nytår og vi ses i det nye år 2017.
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Nyt fra UFL-Grenaa
Fra torsdag d. 29/9 til d. 2/10 var vi for første
gang på forlænget weekend med klubben
til Lalandia i Billund.
Den dag hvor vi var flest var vi 37 det var
medlemmer, ledsagere, vejledere og deres
familie. Denne dag var alle i badeland, vi fik
kagemand da en af vejlederne snart blev 50
år, spillede minigolf eller bowlede.
Til sidst sluttede vi lørdag aften af med at
være ude at spise med kniv og gaffel. Det var
virkelig en stor succes for os alle. Det er ikke
sidste gang vi vil af sted.

Lørdag d. 29/10 havde vi fået en invitation
til vores jubilæum af UFL-Randers til Oktoberfest. Vi var 8 af sted og det var virkelig en
fantastisk fest. Der var virkelig gang i den og
alle, undtagen os, var klædt ud i tyrolertøj.
Det så virkelig festligt ud. Vi fik god mad og
en masse snak med de andre. Vi blev inviteret med igen til næste år. Vi lovede at vi nok
skulle klæde os ud til den tid.
Skrevet af Tina formand

Unge for Ligeværd
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Weekendkursus
I oktober måned har Ligeværd med stor hjælp
fra UFL afholdt to weekendkurser for familier
med et barn med handicap. Kurserne blev
holdt i samarbejde med to kommuner, nemlig
Aarhus og Randers Kommune. Kurserne
er en del af et større projekt, og har blandt
andet til formål at inspirere familierne til at
indgå i netværk med andre familier, og til at
vise forældrene, at der også er klubber og
fællesskaber for unge med særlige behov.
Det var denne gang Kim, Britt, Tina og Isakur
fra UFL, der blev spurgt og sagde ja, til at
komme med på kurserne som kursusassistenter og oplægsholdere. Som kursusassistent har man til opgave at hjælpe køkkenet
og sørge for familierne i forbindelse med
måltiderne. Ligesom man har til opgave at
sørge for hyggeligt samvær på en stor fællesaktivitet om lørdagen. For Kim og Britt
var aktiviteten bål og snobrødsbagning og
for Isakur og Tina var aktiviteten en gåtur til
vandet med boller og kakao.

Som oplægsholder skal man lørdag aften
fortælle om UFL, hvad man får ud af at være
en del af foreningen og hvorfor man selv er
med.

Hvorfor siger man ja til at være frivillig?
Det kræver mod at sige ja til at komme og
være med på en hel weekend med familier,
man ikke kender, så Ligeværd har spurgt de
friske UFL’er, hvorfor, de sagde ja til at være
med; Tina fra Grenå fortæller; ” jeg synes, det
lød spændende. Også fordi, det var familier
med børn, som har de samme problemer,
som jeg selv havde som barn”. For Isakur fra
Esbjerg, var det ikke en hindring, at han ikke
kendte nogle af de andre, han skulle afsted
med; ”jeg er altid frisk på at møde nye mennesker, og jeg har før været frivillig i andre
projekter”, fortæller han. Kim og Britt fra
København fortæller, at de gerne ville hjælpe
Ligeværd og også de, synes det lød som en
interessant weekend.
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Hvad får man ud af at være med?
”Det at være med til at sprede glæde både
til børnene og deres forældre” nævner Tina,
som en af de ting, hun har fået ud af at være
frivillig på kurset. ”Det at se, at de fik den
hjælp og de gode råd, de skulle have i deres
hverdag til deres børn, så de kan komme videre i deres fremtid, fik jeg også ud af at være
med”, fortæller Tina. Kim og Britt, synes det
var godt at være sammen med familierne, og
også vigtigt at få fortalt om UFL. For Isakur
betød det sociale samvær især noget, for når
man er frivillig er man en del af et stort kursusteam med både undervisere, barnepiger,
køkkenpersonale og en ansat fra Ligeværd;
”jeg vil sige, at jeg har fået rigtig meget hygge
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med”, fortæller Isakur, der især hyggede sig
med køkkenpersonalet og Tina. Det eneste
han kunne ønske sig, var at der havde været
mere tid med familierne. Og det ønske delte
familierne. Både I Randers og Aarhus har forældrene meldt tilbage, at især UFL´s indsats
betød noget for dem, og det at høre om UFL
har givet forældrene et håb om at deres børn
en dag kan blive en del af UFL.

Projektlederen fra Ligeværd, Cecilie,
vil gerne sige tusind tak og vi giver
UFL´s indsats fire stjerner ud af fire en for Tina, en for Isakur, en for Kim
og en for Britt.
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Vejlederportræt
Hvad betyder det at være vejleder?

Hvordan fandt du frem til UFL?

Som vejleder deltager man i UFL klub
aftner, hjælper med planlægning af årets
aktiviteter, fungerer som støtte/hjælpe
person hvis de har problemer. Hjælper
med af løse små konflikter mellem de
unge, men vigtigst – lytte og være
tilstede, snakke med alle.

Jeg var på et tidspunkt i mit liv hvor jeg
ville prøve nye udfordringer – efter 20 år
som selvstændig – opsøgte jeg frivillig
center Vejle, de havde en ”frivillig” job
mappe hvor UFL klubben stod beskrevet.

Hvad laver du til hverdag?
Hvad får du ud af at arbejde med
de unge UFLer?

Laver en masse konsulent arbejde og
aktiv i div. Foreninger samt sidder i handicapråd for ligeværd, Vejle lokal afd.

Det giver så meget glæde og livskvalitet,
når de fortæller om hvad der sker i deres
liv – både negative som positive, det er
en ære at vide at de unge regner med jeg
deltager i klubben.
STU-VORDINGBORG

Anders Hareskov
fra UFL-Vejle

På 21´eren hjælper vi unge med særlige behov til at udfolde deres
potentialer, med henblik på at leve et meningsfuldt voksenliv.
Hos os er man ”i lære som voksen”.
I trygge rammer bidrager vi til at opbygge selvværd, selvtillid og sociale
færdigheder.
I særlige behov ser vi særlige evner, vi finder nye veje, skaber udvikling
og gode historier – så eleven bliver stolt og glad i sin hverdag.







STU som Botilbud eller Dagtilbud
Fællesskab
Botræning
Tryghed
Ansvar
I LÆRE SOM VOKSEN

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

www.enogtyveren.dk
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Nyt fra
UFL-Herning Ikast Brande
Her i efteråret har Herning Ikast-Brande UFL
været på besøg på Politistationen i Herning.
Det var et meget fint besøg, vi var så mange
der gerne ville se det at vi var nødt til at dele
os i 2 hold, 20 på hvert hold. Vi fik vist det
hele af politibetjent, han viste os alt det udstyr som betjentene bærer på til hverdagen
og til sidst så vi politibilerne.

Vores dejlige vejleder Gitte har gode forbindelser til Herning Ishockey klub Blue Fox. Hun
skaffede billetter til en kamp hvor Herning
spillede mod Esbjerg og vandt.
Hvert efterår er vi en tur i biografen, i år var vi
inde og se ”Klassefesten 3” vi havde fået hele
salen for os selv.
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Nyt fra UFL-Aalborg
Aalborg afdelingen vil sige tusinde mange
tak for at vi igen har fået UFL klub til Aalborg
og vi er utrolig glad for der er så mange der
benytter sig af klubben. 35 medlemmer er
der. Vi ønsker alle tak for i år og vi vil ønske
alle en rigtigt god jul samt et godt nytår, og vi
glæder os i Aalborg til meget mere fantastisk
samarbejde mellem alle UFL Klubberne i hele
landet i 2017.
Mvh Formand Daniel Jørgensen

Kagedyst

Kagedyst

Spille-hyggeaften

Chili smagning

Skotlands foredrag

Unge for Ligeværd
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Nyt fra
UFL-Storkøbenhavn
Siden sidst er der sket en del ting
Fra d. 14 til d. 16 oktober var vi en lille gruppe
på 20 personer, 4 vejledere og 16 medlemmer
der tog en lille weekendtur til Sønderborg for
bl.a. at besøge ”Klub 54”.
Det var rigtig hyggeligt og vi fik festet igennem i deres egen kælder-diskotek.
Vi var på ture og fik bla. set den berømte
Dybbølmølle samt museet om 1864.
Vi fik også set fænomenet ”Sort sol” hvor en
hel flok fugle samles et bestemt
sted ude ved vadehavet.
Torsdag d. 3 november holdt vi for
første gang en rigtig (u)hyggelig
Halloween/kostumefest som vi
håber bliver en tradition fremover.

D. 24 november fik vi besøg af Latterkongen
og det glæder vi os meget til.
Vi havde hørt at hans kurser skulle være
noget så morsomme.
Vi glæder os også til endnu engang at skulle
besøge ”Dansebar” i Roskilde d.18 november
hvor der er juletema og hvor vi inden da skal
spise sammen med UFL Roskilde.
Mange hilsener
UFL Storkøbenhavn
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DigiSafe
UFL’er bliver DigiSafe’r
Historien om hvilken støtte man kan få af
DigiSafes læringsspil er nu ved at blive spredt
til unge mennesker i Danmark som kan have
glæde af at kende til læringsspillene når de
benytter sig af mulighederne i den digitale verden. Mange af Unge For Ligeværds

medlemmer er blevet DigiSafe’r og kan nu
fortælle andre om, at DigiSafe er en huskeseddel, som unge med særlige behov kan
have med i lommen, når de f.eks. gerne vil
huske, hvordan de bruger deres NemID eller
fem gode ting at husk på, når de handler på
nettet.

Unge for Ligeværd
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DigiSafe var underholdning på UFL’s
landsmøde
På UFL’s landsmøde var DigiSafe underholdningen inden landsforeningens generalforsamlingen. UFL’s medlemmer fra hele landet
holdt samtalesalon om NemID, e-Boks,
Handel på Internettet og e-Boks. Der blev
bl.a. talt om:
Hvornår handler du på nettet?
Hvad bruger du NemID til?
Hvordan tjekker du din post fra det offentlige?
Hvad bruger du sociale medier til?
DigiSafe Vejlederne fortalte om, hvordan
man kan ringe op til DigiSafe vejledningen
og få hjælp til det der kan være besværligt,
når man er på nettet. Husk at I er meget
velkommen til at kontakt DigiSafe på Skype.
DigiSafe vejlederne sidder klar til at svare på
spørgsmål hver tirsdag fra kl. 15-17 og torsdag
kl. 19-21.

DigiSafe på Digitaliseringsstyrelsens
workshop
Digitaliseringsstyrelsen har afhold workshops
for medarbejdere på borgerservice og biblioteker med overskriften: ”Hvordan hjælper
vi bedst de målgrupper, som har svært ved
digital kommunikation?” DigiSafe var inviteret med, og der var mange personer som
kan støtte unge med særlige behov der lærte
DigiSafe app’en at kende. Det er vigtigt at
der er så mange som muligt, der har kontakt
til unge med særlige behov, som kender til
DigiSafe app’en og kan præsentere den for de
unge. Derfor var det en fantastisk mulighed,
at komme med på disse workshops og fortælle om DigiSafe og om de udfordringer som
unge med særlige behov møder i den digitale
verden.
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Nyt fra UFL-Sønderborg
Hej
Vi har lavet græskar til Halloween og masker
af tapetklister.
Ellers har vi holdt fælles fødselsdag ved at gå
ud og spise.
Vi har spillet rundbold, og ellers hygget os.
Mvh. Anders UFL Sønderborg

”Shelter-billedet” – Vi har været ude og overnatte i et shelter. Vejret var vi ikke så heldige
med den weekend, men vi hyggede.
”Solnedgang” – Vi kan ikke huske hvad vi
lavede, men billedet er så smukt at det skulle
vi bare have med.
”Strandhygge” – Vi hygger os altid når vi er
sammen alle os fra klub Sønderborg. Her er vi
ved stranden.
Skrevet af Michael Brink

Unge for Ligeværd
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Nyt Fra UFL Rosenholm

I starten af juni var klubben ned og spille petanque i p95
Hornslet som Lasse og Lene går i. Lasses far lærte os
nogle tricks på øve-banen, derefter skulle vi spille en lille
turnering. Vi sluttede af med hjemmebagte boller som
Lene havde bagt.

15. juni tog en lille flok glade mennesker fra klubben til
gammel Løgten strand og nød det godet vejr. Efter en
god bade tur tog vi til Kalø slotsruin kiosken og nød en is
inden vi vendte snuden hjemad mod Hornslet.

Når du læser dette, er vores nye aktivitetskalender klar som i kan finde på hjemmesiden,
da vi havde bestyrelsesmøde 13. august
Se flere billeder og videoklip på hjemmesiden.
Scan koden eller gå ind på
www.ufl-rosenholm.dk

Som noget nyt havde vi d. 24. juni flyttet vores sommer
grill til oplev parken ved Hjortshøj hvor vi startede med
at spille fodboldgolf, bagefter blev der fyret op i grillen,
så man kunne få grillet sit kød. Henrik havde sørget for
salat og kartoffelsalat til. Den efterfølgende onsdag i
klubben ønskede vi hinanden god sommerferie og hyggede os med is og hjemmelavet GUF som webmaster
Michael havde lavet
Efter sommer ferien startede klubben d. 3. august med
en almindelig klub, hvor vi hørte hvad hinanden havde
oplevet i sommerferien. Ugen efter var vi en gå tur rundt
i Hornslet med temaet kend din by hvor Vejleder Randi
fortalte om byens historie, da vi nåede tilbage til klubben
så vi en smalfilm om Hornslet i gamle dage. Ruten og
billederne kan i se på vores hjemmeside.

17. august var vejret med os da vi havde udendørs spil
med kongespil og petanque. De der ikke spillede sad på
bænken og snakkede og nød en kop kaffe.
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Nyt fra UFL-Svendborg
Så er vi i gang igen, efter en kort sommerpause.
Inden vores sommerpause havde vi et par
aftener ud af huset. Den ene gang var vi i
Christiansminde og spille minigolf. Den anden
gang var vi i Lystbådehavnen og grille. Der
var udendørs spil, som Volley og Yatzy med
kæmpe terninger. Enkelte havde badetøj
med, så vandet blev også afprøvet.
Vi har rykket klubaftener til mandag i stedet
for onsdag, da der var flere arrangementer
som faldt sammen med klubaftenen.
Siden sommerpausen har vi nu haft 5 klubaf-

tener, og der er hygge og snak i alle kroge.
Første gang blev det besluttet, at vi bare
blev ”hjemme” og hyggede. Der var forskellige lege og spil rundt omkring. Vi blev rystet
sammen igen, og snakken gik lystigt rundt
omkring.
Anden gang blev det planlagt med en byvandring, med mulighed for shopping. Vi har
lige fået to nye butikker i byen, ”NORMAL”
og ”Søstrene Grene”, så der var meget nyt og
spændende at kigge på. Flere fik shoppet.
Tredje klubaften var der arrangeret kreativt
og spil.

Unge for Ligeværd
Flere malede på sten, som blev rigtig flotte.
Der var kortspil, spil på computer og basket
ude i gården.
En filmaften er det også blevet til. Vi så ”Alle
for 1”. Dem som ikke ville se film, sad rundt i
klubben og hyggede.
Den sidste klubaften vi har holdt, havde vi
”Store bage dag”. Der havde vi lånt et skolekøkken ude i byen, da vi ikke kunne være i
cafeen, hvor vi ellers holder til. Alle deltog, og
vi vejledere var meget glade og stolte af alle
de unge. Der var 6 små grupper, hvor der blev
lavet pølsehorn, pandekager med fyld, muffins, madtærte, salat – lidt sundt skulle der jo
også være, dessert med jordbærmousse.
Vi laver jo mad på alle klubaftenerne, og de
unge er heldigvis flinke til at hjælpe, både
med madlavningen og også opvasken. Ma-
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den har været meget forskellig. Frikadeller,
Kylling i karry, wok og lasagne.
En fødselsdag har vi også fejret. Vores formand Signe fyldte år, og havde lagkage med
til os. MUMS – Det var guf.
Der kommer stadig nye unge til, så vi vokser
stille og roligt. I skrivende stund er vi oppe på
18 som har meldt sig ind.
De unge får snakket på kryds og tværs, og vi
håber at der bliver bygget venskaber og fællesskaber på tværs.
Vi mærker en stor glæde ved klubaftenerne.
Både fra de unge, men også hos vejlederne.
Det er givende på flere måder.
Vi har fået en ekstra vejleder, Gitte. Så nu er
vi 4 som er rimelig faste, og så har vi Lisbeth
som vi trækker på. Især når det er med
musik, så kommer Lisbeth med sin guitar og
giver den gas.

30

Unge for Ligeværd

Nyt fra UFL-Vestjylland
Siden sidst i Vestjylland
Den 17. september var vi på tur sammen med
Ligeværd Vestjylland. Det var vores sensommer udflugt som dette år gik til Hanstholm
og Nationalpark Thy. I Hanstholm skulle vi
besøge Bunkermuseet, køre med det lille
arbejdstog og se kanonstillingen der er kendt
fra ”Olsen banden i Jylland”. Samtidig fik vi
også set en masse ting der stammede fra
2. verdenskrig. Det var både spændende og
samtidig en smule skræmmende.
Da vi havde set alt dette steg vi igen om bord
i vores bus og kørte gennem den smukke
Nationalpark, til den lille by Nr. Vorupør. Der
fik vi vores eftermiddagskaffe hvorefter vi
gik en tur ned til havet og nød den skønne

udsigt. Al den friske luft havde nu gjort os
vældig sultne. Men så var det jo også heldigt
at der var bestilt aftensmad på Agger Badehotel, skøn flæskesteg med alt tilbehør og
isdessert. Derefter gik turen hjemover og alle
var glade og tilfredse efter en dejlig dag i Thy
hvor solen skinnede fra en skyfri himmel.
Skrevet af Bent Erik
Mandag den 3-10 var vi på besøg på Herregården Ausumgård, som ligger mellem Struer og
Holstebro. Vi var 27 personer som kørte dertil
i biler. Først skulle vi se frilandsgrisene som
ejeren fortalte om, de så ud til at have det
rigtig hyggelig. Dernæst var vi rundt og se de
forskellige maskiner, der var godt nok nogle
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store traktorer og mejetærskere, græsslåmaskiner og meget andet. Vi fik fortalt om gårdens historie og spøgelset som siges at være
der, ejeren Christian og hans kone Maria var
lidt uenige om de havde set den eller ej, det
var den hvide dame. Da vi så var igennem alt
det, skulle vi ind i folkestuen og have kaffe og
kage, som vi selv havde medbragt. Efter endt
kaffe kørte vi hjem efter en hyggelig aften.
Skrevet af Tove Riis Jensen

Spisning på Restaurant Amore
10. oktober 2016
10 oktober var vi i UFL Vestjylland samlet 46
unge ´sultne´ mennesker til en god omgang
pizza, lasagne, burger eller durum, som der
kunne vælges i mellem af de retter som
Amore havde på deres menukort. Derefter,
når alle var færdige med at spise så gik turen
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tilbage til klubbens lokaler hvor der blev hygget med spil, snakken og ellers hvad de unge
havde lyst til at lave efter maverne var blevet
fyldt op. Sædvanlig afsluttes aften med
kaffe og kage.
Skrevet af Rasmus Riis Jensen

Indkøbsturen til Tyskland samt besøg
hos Cathrineminde Teglværk
Lørdag den 29. oktober havde UFL Vestjylland sin årlige indkøbstur til Tyskland med
43 deltagere. Vi startede turen fra Lemvig
og efter endt opsamling i Struer, Holstebro
og Herning kørte vi til en rasteplads, hvor vi
fik kaffe og rundstykker. Da vi havde fået
kaffe kørte vi til Scandinavian Park, hvor der
var mulighed for at gøre diverse indkøb. Da
vi havde været i Scandinavian Park i et par
timer kørte vi til Cathrineminde Teglværk i
Broager, hvor vi fik en spændende rundvisning af Bent Erik. Da vi havde været noget
tid på Cathrineminde Teglværk kørte vi til
Rødekro, hvor vi sluttede turen af med en 2
retters menu inden det gik til de forskellige
aflæsningssteder.
Skrevet af Jakob Lykkegaard Christensen
Nu glæder vi os bare til julehygge i klubben.
Medlemmer og vejledere fra UFL-Vestjylland
ønsker alle en glædelig Jul og godt Nytår.
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Nyt fra UFL-Randers
GOURMET aften med de bedste 
I UFL RANDERS
I oktober havde vi arrangeret gourmet aften,
hvor vi selv skulle tilberede maden.
Det var en sjov og lærerig dag/aften.
VI mødtes kl. 15 og så gik vi ellers i krig
alle mand. Vi blev delt op i grupper og hver
gruppe skulle forberede og tilberedte en ret.
Der var 7 forskellige retter; aperitif med
lækker snack til, antipasti som vi grillede
udenfor med Sardinsk carasau, primo(forret)
2 forskellige retter, secondo(hovedret) også

2 retter, contorno (tilbehør) bestående af 2
lækre salater, dolci (sødt) og til sidst formaggi
(ost). Hertil var der vin som passede dertil.
Vi nød hinandens selskab, maden og til sidst
kunne vi ikke rokke med ørene, nøj hvor det
smagte uhmmmm...
Ann og Gitte takker alle de unge som med
en entusiasme og et gåpåmod af den anden
verden bare klarede det så super flot.
Vi er stolte af jer og er super imponeret af det
i kan præstere
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Oktober fest ved UFL Randers
Lørdag den 29 oktober, gentog vi sidste års
succes og afholdte vores årlige Oktoberfest.
I år med fint besøg fra UFL-Grenaa og levende
musik med 6 mandsorkesteret ”FUNFMAL
HANSI”.
Efter veloverstået festmiddag bød FUNFMAL
HANSI op til dans og fællessang, aftenens
højdepunkt var uden tvivl da vores lokale
sangfugl Casper Rasmussen tog den vokale
forgrund og sang for på ”du burde købe dig
en tyrolerhat”! UFL-Randers gentager succesen igen i 2017 og glæder sig allerede til at
gense udklædte og feststemte gæster.
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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
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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 91

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
mail ufl.klub8000c@gmail.com

4 UFL – Klub Futura – Sydsjælland

Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Helle Frederiksen
Klubsted: Næstved

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

8 UFL – Lillebælt

Formand: Jonas Aamand, 23 60 55 43
Inge Jensen, 26 53 98 06
www.ufl-lillebaelt.dk

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

39
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

17 UFL – Tønder

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

18 UFL – Vejle

Formand: Betina Jensen, 24 66 01 24
Solveig Nielsen, 40 42 46 60
www.uflvejle.dk

19 UFL – Vestjylland

Formand: Jan Ole Christensen, 61 15 68 54
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
www.ufl-vestjylland.dk
Klubsted: Struer

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

Formand: Henrik Tolstrup Jensen, 22 47 92 77 23 UFL – Roskilde
Formand:
Bodil Lange, 21 42 80 88
Vejleder Gitte Kronbak Nielsen
www.ufl-rosenholm.dk

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov

Skiferie 2017
Kære UFL’ere
Der er stadig pladser at få til vores årlige skiferie til Østrig i Zell am See.
Vi rejser for 22 år i træk. Vi er en flok af garvede skitursvenner, der gerne vil møde nye.
Afgang i uge 4 fra den 23. januar til den 29. januar 2017.
Vi har hjælpere og instruktører med, så alle kan føle sig trygge og få hjælp.
Vi kører med luksusbus, og der er opsamling rundt omkring i landet.
Har du lyst til at høre mere, så kontakt
Ole Schmidt ole@hgs.dk mobil 20239770
eller Kirsten Fabian kfa@havredal.dk
mobil 20490025

