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Formanden har ordet...
Kære alle i UFL
Kære alle i ufl, et lykkebringende nytår til jer.
Håber at alle glæder sig til at tage fat på 2016.
mvh. Trine, landsformand

nyt fra redaktøren
HUSK sidste frist for indlevering af artikler og billeder til
april er 1. marts 2016
Artikler og billeder sendes til thomas@ligevaerd.dk

Deadlines for indlevering 2016:
Juni................2. maj
August..........6. juni
Oktober.........13. september
December.....3. november
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Bestyrelsesmedlemmer

Trine Hansen
Formand
Økonimiudvalg
21 93 40 26
Roseholm

Jonas Aamand
Kursusudvalg
23 60 55 43
Lillebælt

Tina Spliid
Rasmussen
Kursusudvalg
22 98 08 86
Grenaa

Kim Dyrvig
Bladudvalg
26 50 62 44
København

Jimmy Rohr
Økonimiudvalg
26 84 24 42
Århus

Bente Hegewald
Bladudvalg
51 21 04 42
Århus

Mette Holm
Kursusudvalg
40 33 84 22
Thy-Mors

Suppleanter

Isakur Johannessen
suppleant
Kursusudvalg
41254225
Sydvest

Kirstine Westh
Henningsen
suppleant
28781220
Viborg

Mette G. Vesterager
Bladudvalg /
Kursusudvalg
20 92 61 20
Midtjylland

Mike Græse
Bladudvalg
23 46 96 65
Storkøbenhavn
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Mettes sider v/Mette Davidsen (UFL-udviklingskonsulent)
Tlf.nr. 86 20 85 73 · E-mail: mette@ligevaerd.dk

Udvikling i UFL-klubberne
Jeg vil starte med at ønske jer alle et godt nyt år.
Det er altid hyggeligt og spændende at besøge jer i jeres klubber, hvor der er
god stemning og fantastisk engagement. Når jeg er på besøg, taler vi altid
om, hvordan det går i klubben, og tager et tjek på, hvordan balancen i klubben er. Her tager vi ofte udgangspunkt i denne trekant:

Denne UFL-trekant kan være god at tage udgangspunkt i på et bestyrelsesmøde,
hvor I taler om hvordan det går i klubben.
Hvis der er god overensstemmelse mellem
mængden af medlemmer, antallet af vejledere og de lokaler som klubaftenen holdes i.
Så er der grundlag for at skabe gode oplevelser for alle involverede parter. Hvis et af disse
hjørner i trekanten skaber ubalance, så er det
der fokus skal være og måske har I brug for
støtte fra mig. Det kan være hvis der pludselig er mange som ønsker at komme i UFLklubben, men at lokalerne ikke er store nok,

så skal fokus være på at skaffe nye lokaler.
Eller hvis der er for få vejledere til at støtte
medlemmerne i at skabe den UFL-klub, som
de ønsker, så skal fokus være på at finde flere
frivillige vejleder.
Jeg glæder mig til alle de gode oplevelser vi
skal have sammen i 2016.
Med venlig hilsen
Mette
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Sekretariatchefens
nytårshilsen
Kære alle UFL’er
2015 er nu ved at forsvinde i bakspejlet og
2016 har allerede meldt sin ankomst. I skal
derfor have en nytårshilsen her fra sek		 retariatet og fra mig.

Jeg vil gerne benytte anledningen til at sige
jer alle en stor tak for 2015. Det har været et
spændende år, hvor jeg har haft mulighed
for at møde rigtig mange af jer.
Det er altid en meget stor
fornøjelse for mig, når
vi er sammen.
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Det har der heldigvis været rigtig mange
gode anledninger til i 2015. Jeg har haft
fornøjelsen af at være med på landsbestyrelsens bestyrelsesmøder. Her bliver der gjort et
stort og godt stykke arbejde til glæde for alle
medlemmer i UFL. Der er derfor god grund
til at sige mange tak til landsforeningens
bestyrelsesmedlemmer for det arbejde, de
har gjort i 2015.
Bestyrelsesweekenden er altid en god
oplevelse. Den er min mulighed for at mødes
med en lang række bestyrelsesmedlemmer
fra klubberne rundt omkring i landet. Alle jer,
der gør en indsats for at få klubberne til at
fungere, skal vide, at det er et vigtigt arbejde,
som vi sætter stor pris på. Tak for det.
Også Landsmødet er en oplevelse, jeg nyder.
I år fik vi nye vedtægter vedtaget på Landsmødet. Det betød at generalforsamlingen
varede lidt længere end den plejer. Men det
var dejligt at mærke den disciplin der var
blandt alle deltagerne. Så på den måde lykkedes vi med at komme igennem et tungt og
langt punkt.

En lille gruppe UFL’er deltog på Folkemødet i
sommer. Det var første gang, Ligeværd havde
et telt på Folkemødet på Bornholm. Folkemødet var en kæmpe oplevelse for at os alle
sammen men også en kæmpe opgave. Tak
til jer, der ydede den imponerende indsats i
dagene på klippeøen. Jeg tror, vi alle sov godt,
da vi endelig kom hjem.
I 2015 har vi også for alvor fået sat gang i
Digisafe-projektet. Flere UFL’er har deltaget
i at udvikle Apps der skal kunne hjælpe med
at bruge NemID, E-boks, og andre digitale
værktøjer. Der bliver gjort et stort og godt
udviklingsarbejde af alle. Faktisk så godt, at
Digitaliseringsstyrelsen nominerede arbejdet
til en pris i 2015!!
Jeg synes, der er god grund til, at vil klapper
os selv på skulderen over det, vi sammen har
udrettet i 2015. Det har været et godt år, som
har givet nye medlemmer og nye klubber.
Men vi skal selvfølgelig videre. I 2016 er der
fortsat mange opgaver at tage fat på. Dem
ser jeg frem til at tage hul på, og jeg glæder
mig til at mødes med jer alle sammen i alle
de anledninger, vi får i det kommende år.
I ønskes alle alt godt i det nye år.
Kærlig hilsen
Esben
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Nyt fra Randers
Mandeaften.

Tøzzeaften

I 2015 afholdt UFL Randers MANDEAFTEN
med 14 deltagere.
Vi startede kl 17.00 med at lave mad, vi fik
STORE BØFFER, sovs og kartoffelbåde.
Efter vi havde slået mave, tog vi i samlet flok
på Grønvang og fik IS!
Da vi kom tilbage i klubben var der konkurrencer:
Vi skulle holde en spand med ting i ud i strakt
arm så længe som muligt.
Så skulle vi tælle til 60 sekunder inde i os
selv, mens Rune tog tid.
Derefter skulle vi snurre 2 gange rundt om os
selv, inden vi skulle stå på 1 ben!
Vinderen blev JOHN!
Der var mange, der spillede FIFA.
Mandeaftenen sluttede ca. 23.30 efter en
kanon aften.
Mandehilsener: Morten Carøe

Vi var ca. 10 piger, der mødtes ved 16 tiden.
Da de fleste var kommet, gik vi ind til byen
for at købe ind til aftensmad og hygge.
Alle hjalp med at lave aftensmad. Vi lavede
også kage til aftenkaffen.
Og så var der ansigtsmassage. De havde
masker på. Der var tre, der ikke havde lyst,
de sad og hyggede sig imens.
Vi skulle sove i klubben, vi havde luftmadrasser, dyne og pude med.
Da vi havde pumpet luftmadrasserne op,
satte vi en DVD på, og gik i seng.
Vi så Twilight.
Næste morgen stod vi op ved 8-tiden og pakkede vores ting sammen.
Bagefter lavede vi morgenmad.
Kl. 10 var vi færdige med det hele og tog hjem.
Det var rigtig hyggeligt!
Hilsen Tanja Sjøgreen.
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Oktoberfesten
Lørdag d.24. oktober havde vi oktoberfest.
Der var ca. 40 oktoberfest-glade mennesker,
der alle var klædt ud i det rigtige tøj.
Maden var helt perfekt og vi kunne købe drikkevarer, så der var en god stemning. Vi havde
besøg af nogle af vennerne fra Hjørring og
der var en, der havde fødselsdag, så det var
en rigtig god fest.

Julefrokost
Lørdag d. 4. december havde vi julefrokost.
Vi var 72 deltagere. Vi fik rigtig gammeldags
julemad og vi kunne købe drikkevarer til
rimelige priser.
Der var nogle, der kunne finde ud af at drikke
med måde – og nogle, der havde hovedpine
om søndagen.
Vi havde julemusik, som fik nogen ud
på dansegulvet.
Det var igen en hyggelig aften
på Randers Bo og Erhverv.
Venlig hilsen Tanja Sjøgreen
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NyT fra SYDVEST
UFL Sydvest har været på tur til København. Vi tog toget til hovedstaden den
sidste weekend i november. I toget blev
der disket op med rundstykker og kaffe.
Da vi kom til København fik vi afleveret
vor bagage på Dan Hostel, hvorefter vi
skulle have frokost på Spisehuset
Bryggen.
Herefter gik vi en tur i området og kom
forbi det sted, hvor Linse bor. Vi var
også forbi Rottehullet på Christianshavn. Senere var vi på en kanalrundfart og så mange flotte bygninger
og lave broer. Efter aftensmaden
var vi i Tivoli til jule-udstilling.

Unge for Ligeværd

Da vi havde fået morgenmad næste dag,
tog vi toget til Valby og fik en rundvisning på
Nordisk Film. Vi så blandt andet effekter fra
Olsen Banden og deres Frans Jæger pengeskab. Pengeskabet var et snyde skab, der ikke
var lavet af jern.
Efter et kort ophold i et shopping center tog
vi turen med toget til Esbjerg med en masser
dejlige oplevelser i bagagen.
Sonja Knudsen – for UFL Sydvest
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Nyt fra Vestsjælland
Den 6/11 fortalte Conz om Computer og mobiltelefon. Han viste eksempler på storskærm
hvordan man skal være forsigtig når man
tjekker sin mail og passe på at man ikke får
sagt ja til noget som man fortryder senere.
Han viste også på facebook hvordan man
vælger venner og skal være forsigtig med
at sende billeder.
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Den 20/11 havde vi en hyggelig julefrokost med
risalamande og mandelgaver, og vi spillede
terningespil hvor vi havde to pakker med hver.
Alle ønskes et godt nytår
Inge
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Nyt fra Grenå
Siden sidst har vi haft ufl-Rosenholm på
besøg. Vi har for første gang været på weekendtur til Øster Hurup. Vi var ca. 35 af sted og
det var en fed tur vi var på, så vi håber ikke at
det er sidste gang.
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For første gang har vi haft julefrokost med levende musik i den nye klub og det var virkelig
en stor succes vi var 40 + vores maskot-hund
Tyson. Se evt. billeder.
Hilsen fra Tina ufl - Grenaa
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UFL Herning Ikast-Brande
Kulturfabrikken
Vi har tidligere besøgt Kulturfabrikken i Herning for at forsøge os med at klatre på deres
klatrevæg, den gang var væggen ikke særlig
høj, men de har siden fået lavet en meget høj
klatrevæg indendørs.
Denne gang var der mange af de unge som
fik overskredet nogle grænser og vovede sig
i sikkerhedsselen og tog udfordringen op for
at klatre op. Vi havde god hjælp af en dygtig
instruktør fra Kulturfabrikken.
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Førstehjælp
Hennings far Leif, havde tilbudt at komme
og undervise i 1. hjælp, dette tilbud tog gerne
i mod. Leif havde en hjælper med sig, de
havde lavet et meget spændende program,
hvor vi fik vist hvordan man lægger en forbinding, hvordan man giver hjertemassage og
vi fik vist hvordan en hjertestarter ser ud og
hvordan den virker.
Inden vi startede denne aften var der Pizza
til alle.

17
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Juleafslutning
Så blev det jul igen, og vi havde en juleafslutning efter alle kunstens regler. Vi havde
pakkespil og julesnoller. Lone og per havde
sørget for at der var rigeligt ris a ’la mande
med kirsebærsovs til alle.

Til sidst fik alle det nye program for foråret 2016
De bedste nytårs hilsner fra
Inge Marie Winther
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DigiSafe projektet
DigiSafe
Sasa Milic Thomassen er vejleder i UFLHjørring og del af vejledergruppen som
støtter UFLs landsbestyrelse. Hun er også
del af den udviklingsgruppe, som sikrer at
de læringsværktøjer, der udvikles i forbindelse med dette 4 årige satspuljeprojekt
DigiSafe, bygger på den store erfaring og
viden om vejledning af unge med særlige
behov der er i UFL samt på Ligeværds skole
og uddannelsessteder. Sasa fortæller om
sin deltagelse i udviklingsgruppen:
Med venlig hilsen
Mette Davidsen
Projektleder, DigiSafe

Jeg læste et sted ”at danskerne er et af
de mest it- parate folkefærd i verden”.
Den teknologiske udvikling sker med hastige
skridt, men vi glemmer af og til, at det ikke er
alle der har nemt ved at færdes i den digitaliserende verden. Jeg betragter min deltagelse
i DIGI SAFE projektet som en mulighed for, at
være med til at lette adgangen til de digitale
selvbetjeningsløsninger, for den del af befolkningen (de unge) som har svært ved, at følge
med de digitale krav der er nu til dags, i den
offentlige sektor.
Vh Sasa J
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nYT FRA VESTJYLLAND
Vi håber at alle har haft en God Jul og
et godt Nytår.
Siden sidst har der været en del aktiviteter
her hos os i Vestjylland.
Mandag den 2. nov. 2015 var der 20, som
boltrede sig med at spille Bowling.
Jens Stephansen havde bestilt 5 baner, og
der blev rigtig ”taget kegler“.

Stor tak til Jens, som velvilligt havde stillet
sig til rådighed bl.a. med at afhente på banegården, afregning m.v.
Også tak til Tina for velvillighed med at deltage og ligeledes ”fragtede” til og fra centret.
For medlemmer, som ikke ønskede at deltage
i bowling (ca. 20), var der hygge og kreativ
aften i klubbens lokaler.

Unge for Ligeværd
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Mandag d. 16. november fik vi besøg af
Vestjylland Forsikring, repræsenteret af
Jørgen Nielsen og Flemming Dalby. Klubben
har modtaget en donation på hele 10.000 kr.
fra forsikringsselskabet, så der var god grund
til et besøg, så vi både kunne sige tak for de
mange rare penge og samtidig vise dem vores
lokaler og gode fællesskab. Vi fik også i denne
anledning besøg af ”A.P.” fra lokalavisen, som
tog en masse billeder til en artikel i avisen.
Denne aften var der også bankospil på
programmet med en masse flotte præmier
sponseret af de lokale butikker i omegnen.
Vi var mange, ca. 50 personer, der skulle
kæmpe om præmierne og de blev heldigvis
fordelt imellem mange. Efter nogle spæn-

dende timer, fik vi kaffe og skønne kager,
bagt af Kirsten, som jo havde fødselsdag
lige på dagen.
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nYT FRA VESTJYLLAND

Den 7. december var der dækket op i Aktivitets centrets mødelokale, til årets julefrokost. Det var lidt af et tilløbsstykke da der var
60 tilmeldte. Som sædvanligt var det vores
dygtige vejledere, der havde sørget for maden, det var en dejlig traditionel julefrokost
menu, og der var rigeligt mad til alle.
Det var også denne aften at vi med vemod
sagde farvel til to af vores vejledere, nemlig
Kirsten og Chresten Bossen. De har valgt at
stoppe som vejledere i klubben
og i stedet bruge mere tid på familien, børnebørnene kommer helt sikkert til at se mere til
farmor og farfar. I den forbindelse fik Kirsten
og Chresten overrakt en gave af klubbens
bestyrelse, som hver især havde forberedt en
lille tale. (der var et par stykker der havde en
lille tåre i øjenkrogen)
Kirsten og Chresten har gennem mange år,
lagt rigtig mange timer i UFL Vestjylland
og der er sikkert rigtig mange medlemmer

landet over der har mødt eller hørt om dem.
Chresten har dog lovet at være behjælpelig
med gode råd og ideer til de vejledere som
tager over efter ham og Kirsten. Vi ønsker
dem alt godt for fremtiden.

D. 14. december var der Juleafslutning med
pakkespil, gløgg og æbleskiver,
Vi ønskede hinanden god Jul og godt Nytår.
Hilsen fra Ufl Vestjylland
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Ny UFL-klub i Århus
Efter at have søgt med lys og lygte efter egnede lokaler til en ny UFL- klub, for de 18 til 30
årige, i Århus midtby, var det med stor glæde,
at vi inviterede til Infomøde om klubben mandag d. 25 januar kl. 18.30 i de nye lokaler.
Klubben holder til på Alléskolen, Toldbodgade
5, 8000C. Tæt på rutebilstation, banegård og
det nye kulturhus DOKK1.
Det er fine lokaler, hvor man kan spille bordtennis, se film, lave mad, spille spil og hænge
ud i en sofa.
Kort sagt, alt det, der gør det hyggeligt at
komme til klubaften.

Klubben har åben mandag aften fra 19.00 til
21.00 og starter op fra mandag d. 1. februar.
Den 29.2 vil vi holde åbent hus for venner og
samarbejdspartnere for sammen med dem
at ønske klubben en god og glad fremtid.
Har du lyst til at lave klub i Århus sammen
med andre unge, eller kender du nogle andre
der har, så er alle velkommen til at kikke ind
møde os.
Og hvis du kender nogle, der gerne vil være
frivillig i klubben, så tag dem med.
For mere info, kontakt koordinator
Neel Holm
Mobil: 2446 1911
Mail: ufl.klub8000c@gmail.com
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NYT FRA Vejle
UFL Vejle besøgte TV-Syd i Kolding
den 7. oktober 2015.
Vi fik en rigtig god rundvisning af to veloplagte værter, som desuden serverede kaffe og
wienerbrød for os. I det store nye nyhedsstudie med sorte vægge og højt til loftet mødte
vi nyhedsværten Henrik Skovgård, som har
mange års erfaring fra TV2 i Odense, og før
det var han på TV-trekanten i Fredericia og
Vejle.
Venlig hilsen Bo Jensen.

Gruppebillede i det store nyhedsstudie
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Herunder:
Nyhedsvært
Henrik Skovgård
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NYT FRA Thy/Mors
Først i november var UFL Thy/Mors i Thy
hallen for at se Ørkenens sønner.
Vi har holdt fællesspisning og julebanko.
Vi har holdt julefrokost i Thisted bowling
center, hvor vi først bowlede og dernæst
spiste. Vi havde også pakkespil og Liselotte
fra bowling centeret var så sød og forære os
alle et rensdyr gevir.
Mvh. Anette Thy/Mors

Unge for Ligeværd
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Nyt fra storkøbenhavn
Til vores juleafslutning den 3. december var
vores familier inviteret til hygge. Der blev
serveret æbleskiver og gløgg, der var ca 85
personer den dag.

Vores egen juleafslutning foregik den 10
december. Her fik vi en lækker buffet, der var
over 50 i alt. Vi spillede pakkespil og havde en
hyggelig aften. Efter jul og nytår, der mødtes
vi igen den 7. januar, hvor vores klubansvarlig
ville høre om vores jul og nytår, og derefter
var der almindelig hygge og snak

Unge for Ligeværd

I vores tirsdagsklub blev der spillet banko og
drukket kakao til juleafslutningen. Vi er nu
oppe på tre STU’er, der benytter sig af klubben, og vi er klar til at invitere den næste!
Lige før jul fandt vi to nye frivilige, Pernille og
Réne, der oplevede klubben for første gang,
da vi startede op igen d. 2. januar.
Godt nytår til alle jer fra alle os!
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UFL-Svendborg
UFL-klub Svendborg er et initiativ der er
opstået hos 3 medarbejdere fra henholdsvis
Skovhaven (Bosted for autister) og Sydfyns
Fri Fagskole, og gennem et godt møde med
Ligeværds June og Mette, er vi nu nået så
langt som til at indkalde til et informationsmøde.
Ved dette møde - som var den 19. januar ville vi finde ud af, om der var lokal opbakning
til projektet og umiddelbart derefter vil vi
igangsætte de første aktivitetsaftener før
der stiftes en forening.
Det kræver dog, at vi oplever at der vil være
frivillige kræfter som vil indgå aktivt og
engageret.

Vores lokaler er placeret ret centralt i Svendborg og tilhører Skovhaven, som i dagtimerne
har værksted og skole.
Om aftenen bliver det ikke brugt, og derfor er
det fine rammer at kunne bruge. Det ligger
tæt på tog og bus, og derfor vil det være let
tilgængeligt for unge, som ikke lige bor inde i
Svendborg. Vi håber på opbakning og glæder
os til at vi forhåbentlig kan præsentere vores
nye forening snart.
Bedste hilsner
Lisbeth Refbjerg Rasmussen

Unge for Ligeværd
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Sommerhøjskole
2016
For fællesskab og glæde.

Idrætsværksteder
Adventure
Powersport
Sport på tværs
Tilbudsaktiviteter:
Facebook og foto,
Cykling, Multiart,
Historiefortælling,
Svømmehal, Musik,
Wellness m.m...

Tilmelding:
www.ihaarhus.dk
el. ring 86 21 38 00

Dato:
Søndag d.17 juli 2016
Lørdag d. 23 juli 2016
Sidste tilmeldingsfrist 6. juni 2016
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kalender 2016

-kommende arrangementer
27. februar

Landsbestyrelsesmøde i Risskov

10. - 12. 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.
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Vi mangler din
annonce her!

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

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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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

37

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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Nyt fra sekretariatet v/Lena Donkjær Andreasen
Tlf. 86 20 85 79 · E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk eller lena@ligevaerd.dk
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start, og glæder jer
et UFL år, med
mange
te deAndreasen
fantastiske udendørs
retariatet
v/tilLena
Donkjær
Godt nytår – håber at i er kommet godt fra

Om eftermiddagen vil vi udnyt-

spændende aktiviteter.
rammer omkring VingstedsVi glæder os til at se, hvad i har planlagt, og
centret og instruktører vil planser frem til at få billeder og artikler ind til
lægge forskellige samarbejdsbladene.
øvelser. Det plejer ud over at
Jeg vil lige minde om, at det er rigtigt vigvære udfordrende rigtigt sjovt, og giver mutigt, at i husker at sende følgende ind
lighed for nye venskaber og nye bestyrelsesællesråd
– ansøgning (DUF)
til sekretariatet:
kolleger fra de andre klubber.
•
Aktivitetskalendere
Lørdag aften mødes
om festmiddagen i
søgningen til DUF afleveres. Ansøgningen
skalviindeholde
Når i har afholdt generalforsamling, har vi
den flotte restaurant, og søndag efter morFL, samt
brug forfor
at få:de enkelte lokalforeninger.
genmaden slutter weekenden.
• Referataf
fra generalforsamlingen
Herudover 30
bliverår.
der DHL
løb/gang i tre
byer
ordelingen
medlemmer over og under
Samtidig
skal
• Jeres vedtægter
København, Aarhus og Aalborg.
lokalforeninger
vi har, samt hvor mange medlemmer hver
• Jeres underskrevne regnskab
Uddannelsesmesserne ”Ud i fremtiden”
En andenmodtaget
vigtigt oplysning,
at sende indda
til midlerne
arrangereter
i århovedårsagen
5 steder i landet. I Aarhus,
en bliver
positivt,
til,
sekretariatet, er når jeres kontaktoplysninger
Aabenraa, Vejle, Odense og Ros-kilde. Vi
msbladet,
ogmødes
meget
andet.
ændres. afholde kurser og sommerkurser
håber på, at vi kan
på messerne.
kan f.eks. være nyt mobilnummer, eller
I kalenderen på side 32 kan i se de forskeldan Det
medlemmerne
i UFL
fordeler
sig
i lokalforeningerne, samt
hvis
i vælger at en ny vejleder,
skal være
jeres
lige datoer.
er der
er over–eller
under
30 år.
kontaktperson
se evt. side
39. Oplysningerne på hjemmesiden vil også blive rettet.
Kontingent 2016
Medlemsfordeling i UFL pr. 31.12.2008Her inden bladet bliver trykt – er der givet
Her lidt oplysninger om, hvad der bliver af
besked til PBS/Nets om at sende kontinI alt
under 30 år ud til alle medlemmer. I
tilbud i 2016:
gentopkrævninger
mmerBestyrelsesweekend på Vingstedcentret:
1084 slutningen af januar
672skal du have modtaget
8. april – 10. april 2016
en opkrævning. Det fremgår af opkrævningen, hvornår
beløbet skal være betalt. (Først
Når vi mødes fredag aften, vil der væreI muligalt under
30 år
hed for forskellige aktiviteter. Svømmehallen
i februar). Det vil være en stor hjælp, hvis i
g lokalforening
68 overholder tidsfristen.
19 I kan med fordel få
er lejet, der er bestilt et lokale, hvor man kan
20 jeres bank til at hjælpe
10 jer med, at tilmelde
mødes og spille forskellige spil. Har man lyst
til at være udendørs, er der mulighed for spille
57 betalingen PBS/Nets
16 – så vil kontingentet
Disc Golf.
fremover blive trykket automatisk fra jeres
76
52
Lørdagens program er ikke helt på plads
konto i banken, og i behøver ikke holde styr
endnu, men om formiddagen og lidt efter38
på opkrævningen.19
frokost vil vi arbejde med bestyrelsesarbejdet
93 Det vil vi klart anbefale
79 at i gør, og dermed
slippe for unødigt besvær.
på tværs af alle UFL’s bestyrelser.

Tlf. 86 20 85 78
ufl-ligevaerd.dk eller lena@ligevaerd.dk
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Lokalforeninger landet over
UFL – Odense
Formand: Anders Bogaard, 24 42 65 21
Jette Bogaard, 42 28 94 98
www.ufl-odense.dk
UFL – Randers
Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Kim Blach, 21 42 82 16
www.ufl-randers.dk
UFL – Rosenholm
Formand: Henrik Tolstrup Jensen, 22 47 92 77
Bodil Lange, 21 42 80 88
www.ufl-rosenholm.dk

UFL – Aalborg
Henvendelse til sekretariatet,
Lena Andreasen, 86 20 85 78
UFL – Aarhus
Formand: Jimmy Rohr, 26 84 24 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19
www.ufl-århus.dk
UFL – Klub Futura – Sydsjælland
Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Helle Frederiksen
UFL – Grenaa
Formand: Tina Spliid Rasmussen, 22 98 08 86
Annette Nielsen, 61 78 51 24 - www.ufl-8500.dk
UFL - Herning, Ikast-Brande
Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84
www.uflhib.dk
UFL – Hjørring
Formand: Jeanette Christensen,
Ulla Jensen, 28 91 98 05
UFL – Lillebælt
Formand: Jonas Aamand, 23 60 55 43
Inge Jensen, 26 53 98 06 - www.ufl-lillebaelt.dk
UFL - Viborg
Formand: Nancy Danielsen, 40 55 23 29
Jette Hauge, 61 63 80 49 - www.ufl-8800.dk

UFL – Storkøbenhavn
Formand: Britt Dyrvig , 22 34 73 17
Christian Philips 27 35 54 16
www.ufl-storkoebenhavn.dk
UFL – Sydvest
Formand: Henriette Thomsen, 25 70 80 69
Lene Sørensen, 27 65 98 63
UFL – Sønderborg
Formand: Betina Festersen, 42 73 53 06
Vejleder Sonja C. Poulsen, 42 30 50 92
www.ufl-soenderborg.dk
UFL – Thy/Mors
Formand: Pernille Bendtsen, 27 59 56 81
Anette Østergaard, 26 50 62 44
UFL – Tønder
Formand: Maj Frodelund, 21 75 06 14
Jytte Frodelund, 40 40 26 59
www.ufl-toender.dk
UFL – Vejle
Formand: Søren Christiansen, 23 67 19 62
Solveig Nielsen, 40 42 46 60 - www.uflvejle.dk
UFL – Vestjylland
Formand: Jan Ole Christensen, 61 15 68 54
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
www.ufl-vestjylland.dk
UFL – Vestsjælland
Formand Sven Røber Christensen, 55 50 22
99/25 53 37 80
Inge Jørgensen, 58 26 49 77

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

-kommende arrangementer
27. februar

Landsbestyrelsesmøde i Risskov

10. - 12. 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.

