Nr. 3

14. årgang

Juni 2016

Mød os på
FOLKEMØDET 2016
16. til 19. juni

- Medlemsblad -

2
2

Unge for Ligeværd
Unge for Ligeværd

Formand
forUFL:
UFL
Formand for
Kim
TrineDyrvig
Hansen
Tlf.
9240
012646 - E-mail:
Tlf.:26
21 93
Kim.dyrvig@get2net.dk
E-mail: trunte-mor@webspeed.dk
Ansvarshavende
redaktør:
Bladudvalg:
Tina
Drejer,
tlf.6170
Bente
Hegewald,
tlf: 51 7078
21 04 42
tinadrejer@.mail.dk
Mette Holm, tlf: 40 33 84 22
Kim Dyrvig, tlf: 26 92 01 46

Bladudvalg:
Christian Philips, tlf: 27 35 54 16
Trine
Hansen: 21
2684
Sasa Thomassen,
tlf:93
3040
23 18
Johnna
Krag:
4696
706500
Mike Græse,
tlf:59
23 46
Jonas A.Pedersen: 23 60 55 43
Inge
Jensen:64
16 13
Landssekretær
og49
redaktør:
Lena Donkjær Andreasen
Tlf.: 86Landssekretær:
20 85 78
UFLs
E-mail:
ufl@ufl-ligevaerd.dk
Lena
Donkjær
Andreasen
Tlf.: 86 20 85 78
Sekretariatsleder:
ufl@ufl-ligevaerd.dk
Esben Kullberg
Tlf.: 86 20 85 77
UFLs konsulent:
E-mail: esben@ligevaerd.dk

Martin Drejer
Nordrupvej 19, 4200 Slagelse
Indlæg til bladet sendes til:
Tlf. 6170 3278
Unge for Ligeværd
martin@drejer.mail.dk

Vejlbjergvej 8A
8240 Risskov
Indlæg til bladet sendes til
E-mail: thomas@ligevaerd.dk
Tina Drejer
Næste nummer af bladet udkommer
Nordrupvej 19, 4200 Slagelse
ca. 1. august Sidste frist for indlæg er
E-mail:
tinadrejer@mail.dk
den 6. juni 2016.

Næste blad udkommer i begynKontakt til UFL:
delsen af august. Sidste frist for
UFL – Unge for Ligeværd
indlæg er 13 juli 2009
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov
E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk

Kontakt til UFL:
UFL
– Unge for Ligeværd
Hjemmeside:
Vejlbjergvej
8 A, 8240 Risskov
www.ufl-ligevaerd.dk
E-mail ufl@ufl-ligevaerd.dk
Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Hjemmeside:
Oplag: 2000 stk.
www.ufl-ligevaerd.dk
ISSN: 1603-5801

Forsidefoto: Bestyrelsesweekend

Trykkeri: Hadsten Grafisk
Oplag: 1.400 stk.
ISSN: 1603-5801
Forside: drejerart.dk

Nyt fra formanden
Formanden
har ordet samt
nyt fra redaktøren......................3
Nyt
fra
redaktøren………………….
Side ..….
34
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter................................
Landsbestyrelsen….…………..…..
Side…….
4
NYT
FRA UFL Thy/Mors...........................................................5
Nyt
......................................................................
Nytfra
fraUFL-Vejle.
Konsulenten………………..
Side ..….
56
Landsmødet 2016..................................................................... 8
Nyt fra UFL - Futura..………….…... Side ……
6
Tilmelding til Landsmødet...................................................... 9
Nyt fra UFL - Odense...…………... Side ...…. 8
UFL-prisen.................................................................................11
Bestyrelsesweekend...............................................................
12
Nyt fra UFL - Storkøbenhavn……. Side …... 10
Mindeord..................................................................................18
UFL Butik……………………...…... Side …… 13
UFL-Vejlederdag...................................................................... 20
Nyt fra UFL - Rosenholm....……... Side…... 14
Nyt fra UFL-aalborg................................................................. 21
Nyt fra UFL
- Sydvest.…....………. Side …... 16
DigiSafe
projektet...................................................................22
Folkemødet
....................................................................23
Nyt fra UFL2016.
- Vejle…..….…....…….
Side …… 18
Nyt fra UFL-klub 8800c Aarhus.............................................24
Landsmødet d.26 september 2009. Side …... 20
Nyt fra UFL Sønderborg..........................................................25
VenfratilFutura
Ven…………………………..
Side …… 24
Nyt
Sydsjælland...................................................
26
Nytfra
fraUFL
UFL
- Vestjylland………….. Side……. 26
Nyt
Rosenholm..........................................................27
Nyt
fra UFL Hjørring...............................................................
28
Annoncer…………………………...
Side……. 30
UFL Herning Ikast-Brande..................................................... 29
Nyt fra Sekretariatet………………. Side…… 38
Nyt fra Storkøbenhavn.......................................................... 30
Oversigt
over Lokalforeninger…….
Side……. 39
NYT
fra UFL-Lillebælt
. ...........................................................
31
NYT fra tønder.........................................................................32
Nyt fra Vestjylland.................................................................. 34
Regnskab 2015....................................................................... 36
Lokalforeninger landet over.................................................. 42

HUSK:
Tilmelding til
Sekretariatet
holder
Landsmødet.
sommerferielukket
Se midtersiderne

i ugerne 28-29-30

Unge for Ligeværd

Formanden har ordet...
Hej alle i ufl.
Jeg håber at I alle får en dejlig
sommer og håber at I har taget
godt imod DigiSafe
Mvh. Trine, landsformand

nyt fra redaktøren
HUSK sidste frist for indlevering af artikler og billeder til
august er 6. juni 2016
Artikler og billeder sendes til thomas@ligevaerd.dk

Deadlines for indlevering 2016:
Oktober.........13. september
December.....3. november
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Bestyrelsesmedlemmer
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Trine Hansen
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NYT FRA UFL Thy/Mors
D. 11-03-2016 havde vi generalforsamling.
Vi fik valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen består nu af Pernille, Mette,
Henrik, Rene, Regitze og Annet-Grethe.
Vi siger mange tak til Emil og Lars for arbejdet i bestyrelsen de sidste mange år.
Vi har også været på vores årlige Tysklandstur, hvor vi fik handlet ind. Vi havde en rigtig
hyggelig tur der ned og hjem igen. Der blev
hygget i bussen. Vi snakkede, hørte musik,
så film og snakkede sammen.
Hilsen UFL Thy/Mors
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Nyt fra UFL-Vejle
Det er sket meget hos os siden sidst. På
Generalforsamlingen i marts havde vi
kampvalg. Det er vi efterhånden vant til.
Denne gang tog kvinderne magten. Et af
vores nyeste medlemmer Betina Bundgaard
Jensen stillede op til bestyrelsen og endte
som formand inden aftenen var omme.

Charlotte Petersen som har siddet i bestyrelsen en årrække, hun blev næstformand. Desuden består bestyrelsen nu af Lasse Jensen,
Thomas Hove og Robert Hansen, der tilsammen sørger for sekretærposten, Facebook og
hjemmesiden. Ole Pedersen og Annekathrine
Lauritzen er suppleanter. Ole skriver til bladet
og sørger for kaffe til klubaftenerne sammen
med sin kone Charlotte.
Klubben har for første gang
afholdt Sponsorbanko. Vores
nyeste og meget energiske
vejleder Daniel viste sig at
være en rigtig bankohaj. Han
har været byen rundt for at
samle sponsorgaver. 35 var
mødt op til spil og tilsammen
samlede vi over 2000 kr. ind
til klubben – samtidig med at
vi hyggede os. Daniel har lagt
meget arbejde i det, hvis han
er frisk, vil vi gerne gentage
arrangementet.

Unge for Ligeværd
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Foråret har også budt på et besøg i Økolariet i Vejle,
hvor vi blev vist rundt i den spændende udstilling og
bl.a blev fortalt om sortering og genbrug af affald. Vi
har lige fået nyt system, hvor der skal sorteres meget
grundigere. Så det var rigtig godt at få fortalt om, når
vi skal i gang med den nye sortering derhjemme.
Klubben har også været på tur til Brejning og besøge
museet Kellers Minde, der fortæller de ”Åndsvages”
historie og viser hvordan de boede for mere end 100 år
siden. Brejning er et smukt sted med udsigt til Vejle
Fjord. I dag bor de udviklingshæmmede jo mest i egen
bolig eller små bofællesskaber. De gamle bygninger i
Brejning bliver blandt andet brugt til Hotel Comwell,
der er et 5 stjernet Wellness hotel i dag.

Og her den allersidste klubaften i april, havde vi planlagt skovtur i den grønne skov, men det blev til en
regnvejstur på Gågaden med kaffe i klubben bagefter.
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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 9 og 10
• 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

9

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

10
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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
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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

UFL-prisen

– uddeles på landsmødet i september 2016.

Det er tid at indstille personer, som har gjort eller gør en
særlig indsats i UFL til UFL-prisen.
Om personer, som tidligere har modtaget prisen, er der
sagt pæne ord som; Aktiv, stor hjælp til arrangementer,
altid glad, deltager i alle klubaftner, hjælper gerne udover
normale klubaftner, er med til at sørge for transport til arrangementer …..
I beslutter selv hvilke ting, det er, i lægger vægt på, når i beslutter hvem
i vil indstille til UFL-prisen.I bedes sende et par ord om, hvorfor i indstiller personen, eller ringe til en af personerne nederst på siden og fortælle
dem det.
Vi skal bruge oplysninger om personens navn samt hvilken klub han/
hun kommer fra. Skriv eller fortæl gerne hvilken betydning personen har for jeres klub, samt hvad personen har gjort for jeres klub.
Sidste frist for at sende indstillingen er d. 13. juni 2016.
De unges indstilling sendes til: Trine Hansen – trunte-mor@
webspeed.dk og Kim Dyrvig – kimdyrvig@live.dk
Vejledernes indstilling sendes til:
Anette Østergaard – anette7700@gmail.com
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Bestyrelsesweekend
Her den 8- 10 april var vi del unge fra nær og fjern til en god
bestyrelse weekend, som i år forgik på Vingstedcentret.
Fredag ved 17 tiden var der ankomst og efter maden
kunne man tag en tur i svømmehal.
Disc golf (udendørs) og til sidst prøve DigiSafe som er en
app til tre fokusområder.
1 Det digitalisede offentlige Danmark.
2 Netbank og handel på internettet.
3 De sociale medier.
Bagefter var der hygge for at lære hinanden bedre
at kende.

Unge for Ligeværd

Lørdag morgen
Havde Mette Holm og Kim Dyrvig et oplæg
om folkemøde og hvad det var for noget.
Bagefter kunne dem der havde lyst til at blive
videofilmet komme op og fortælle hvad de
gerne vil have vi fra ufl skulle spørge politikere om på Bornholm.
Bagefter kom Lisbet Holst og Wenche Eliassen. De kommer fra PMU Sindal og holdt et
oplæg om hvordan man tager imod nye medlemmer og sørge for de føler sig velkomne.
Ud over det talte vi om en velkomst mappe,
og hvordan får vi flere medlemmer.
Efter frokost talte vi om Facebook hvad kan
andre se, når jeg har en profil,
Og at man skal passe på hvad man skriver.
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Til slut skulle vi ud og lave aktiviteter hvor
vi blev del i 6 hold. Vi var ude i 3 forskellige
opgaver med 2 hold som skulle kæmpe mod
hinanden.
Nr. 1 var Bind for øjnene og en skulle styre en
person hen og tag en ballon.

Unge for Ligeværd
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Nr.2 Var skyde med bue og pile.

15
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Nr. 3 Byg en sæbekasse bil vi havde kun snor.
Alt træ var på forhånd mål ud og der var boret huller til snor. Tilslut skulle vi prøve-køre
for at se om det holdt.
Hold 5 vandt og fik en gave som var chokolade og småkage.

Unge for Ligeværd
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Til aftenmad fik vi 3 retter mad
og det var tyroler aften med god
musik.
I løbet af aftenen var der diskotek nede i baren.
Søndag tog vi hjem.
Tak til alle jer der var med. Det
giver godt sammenhold og vi
kommer hjem med noget nyt
som man kan bruge ude i
klubberne.
Hilsen Kim Dyrvig.
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Mindeord
Et varmt og dybfølt farvel til
ildsjælen Lydia
En stor hyldest og tak til Lydia Ertbjerg
Kristensen, som vi desværre har måttet sige
farvel til her den 4. april 2016.
Lydia var en ildsjæl af de helt store. Hun
brændte for de unge og var med til at starte
UFL Landsdækkende op.
I 1991 startede Lydia en Ligeværd forening
op for forældrene på Fenskær efterskole. Der
blev samlet penge ind, og i 1993 startede hun

UFL klubben Vestjylland. I begyndelsen havde
de lokaler på Brandstationen, og senere kom
de til Struer Aktivitetscenter.
Lydia var med i UFL’s landsdækkende bestyrelse fra starten og med til at arrangere
mange kurser, hvor unge fra hele landet,
kunne deltage. Kurserne var både kreative og
informerende. F.eks. var ”kærestekurser” på
programmet i flere år, så de unge kunne lære
lidt om, hvad det vil sige at være ”en god kæreste” og hvad det betød at få børn/ikke børn.
Det var vigtigt for Lydia, at gøre kurserne så
billige, at alle havde råd til at deltage.

Unge for Ligeværd

Så kom alle rejserne til, hvor Lydia stod for busrejser gennem 15-16 år. Det er blevet til mange
rejser med fyldte busser og til rigtig mange
destinationer i Europa. I starten deltog en del
af vejlederne fra klubben i Vestjylland. Senere
arrangerede hun mange rejser sammen med Kirsten Buch, hvortil Kirsten Maae kaldet ”Bedste”,
var en meget stor hjælp. Den sidste afsluttende
rejse gik til Sct. Petersborg.
Lydia modtog i 2002 Helveg-prisen for sin store
indsats.
Æret være Lydias minde
Kirsten Buch og Marianne Drejer

19
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UFL-Vejlederdag
I forbindelse med UFL bestyrelsesweekenden
på Vingstedcentret blev der afholdt vejlederdag, hvor UFL-vejledere fra hele landet
brugte en dag på at dele deres erfaringer, og
få inspiration til deres vigtige arbejde, med at
støtte unge med særlige behov i at lave UFLklubber. Der blev blandt andet talt om:
• hvervning/fastholdelse af frivillige. Der
blev talt om, at der er brug for forskellige
kompetencer blandt vejlederne i UFLklubberne. Derfor er det vigtigt, at forventningsafstemme blandt vejlederne og have
opmærksomhed på hvilke kompetence det
kunne være godt at søge hos nye frivillige,
og på den måde kunne målrette frivilligopslag til nye frivillige. I den forbindelse kan
det være vigtigt at have et godt samarbejde med det lokale frivilligcenter.

• opmærksomhedspunkter vedrørende
lokaler: Det er vigtigt, at de lokaler som
UFL-klubben bruger er let tilgængelige,
både i forhold til indretning samt i forhold
til beliggenhed, så man kan benytte offentlig transport.
• kontakt til nye klubmedlemmer. Det er en
god ide, at have et samarbejde med lokale
STU-uddannelsessteder, specialefterskolerne og specialklasserne, da underviserne
disse steder kan støtte de unge, der kan
have glæde af at komme i UFL-klubben, i
at komme der hen.
Det er altid muligt af få sparring på de udfordringer, som kan opstå i klubberne, ved at
kontakte Lena Donkjær Andreasen og Mette
Davidsen på sekretariatet.

Unge for Ligeværd
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Nyt fra UFL-aalborg
Aalborg UFL klub er kommet rigtig godt i
gang og har nu eksisteret i tre måneder.

Bankoaften

Alle klubaftner har været rigtigt godt besøgt,
med et gennemsnit på 25 deltagere pr. aften
og minimum 3 vejledere.
Vores aktivitetskalender har blandt andet
indeholdt en bage aften, bankoaften og
filmaften.
Vi havde kæmpe succes med bankoaftenen,
og vi fik alle præmier sponsoreret af Try
Efterskole, Lille Vildmose produktionsskole,
Silvan og Cecilie Wacher Rasmussen.
I den kommende uge afholder vi bestyrelsesmøde, hvor det kommende kvartals
aktivitetskalender skal planlægges, ligeledes
skal vi diskuteres om klubaftnerne skal gøre
til ugentlige i stedet for hver 14 dag som det
er nu.
Billede fra en af faste fællesspisninger, som vi har hver gang der er klubaften.

Billede fra den store bage aften.
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DigiSafe projektet

I DigiSafe er vi i gang med at teste de sidste
værktøjer/spil til DigiSafe app ’en. Når den
er færdig og klar til at hente på App Store og
Google Play til august, vil unge med særlige
behov kunne øve sig i at bruge NemID, tjekke
mails på e-Boks, handle på nettet, indstille
sine privatlivsindstiller på sociale medier og
oprette kontakt til en hjælper, der kan støtte i
at bruge DigiSafe, samt vise vej i den digitale
verden.
Mange af UFL’erne kender allerede DigiSafe
og har været med til at teste DigiSafe app
og værktøjer i løbet af udviklingsprocessen.
Det er både sket i UFL-klubberne og på UFL’s
bestyrelsesweekenden. UFL’ernes feedback
til udviklerne har været meget vigtig og har
sikret at der er blevet udviklet værktøjer/spil,

som kan støtte unge med særlige behov i
deres digitale medborgerskab. UFLs mål med
DigiSafe projektet er at unge med særlige
behov får værktøjer der kan klæde dem på
at bruge de muligheder der er i den digitale
verden. For at kunne måle om dette lykkes
har alle UFL-klubber været med i en spørgeskemaundersøgelse hvor de unges brug af
internettet inden for projektets tre fokusområder kortlægges. De tre fokusområder er:
e-handel, sociale medier og det digitaliserede
offentlige Danmark.
DigiSafe er på Facebook. Det er muligt at
følge projektet på Facebook:
www.facebook.com/digisafeapp/ og på
hjemmesiden www.digisafe.dk

Unge for Ligeværd
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Folkemødet 2016
UFL deltager på Folkemødet på
Bornholm
UFL’s landsbestyrelse har besluttet, at UFL
skal deltage i Ligeværds telt på Folkemødet
igen i år. Trine Hansen, formand, Mette Holm,
næstformand og Kim Dyrvig bestyrelsesmedlem i landsbestyrelsen er UFL’s repræsentanter i dagene 16.-19. juni.
På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at opgaverne på Folkemødet ud over at
afholde to events (se beskrivelsen nedenfor)
er følgende:
• Vise DigiSafe frem til besøgende
• Fortælle om UFL til besøgende i teltet og
uden omkring på Folkemøde arealet, samt
dele pjece og merchandise ud
• Stille spørgsmål til vores egne event såvel
som andres
Følg med på facebook og instagram under
hasttags #ligeværd #FM16 #FMligeværd
#ungemedsærligebehov #ligeværdighed
#mødos

Mød os på
FOLKEMØDET 2016
16. til 19. juni

UFLs events på folkemødet på Bornholm 2016:
Fredag, den 17. juni kl. 12.00 -13.00
Del social innovation mellem organisationer og myndigheder
Workshop i samarbejde med Center for Offentlig Innovation
Hvordan deler vi sociale innovationer på
tværs af organisationer og myndigheder?
COI’s Spredningsguide giver os værktøjet.
Ligeværd stiller vores seneste innovation,
DigiSafe, til rådighed. Workshoppen bringer
begge dele i spil og giver inspiration til spredning af social innovation.

Søndag, den 19. juni kl. 10.30 - 11.30
Spil dig til digital medborgerskab.
Workshop
Digitalt medborgerskab er en udfordring
for mange. Ligeværd har udviklet app’en,
DigiSafe, med interaktive læringsværktøjer som fokusere på det digitaliserede
offentlige Danmark, e-handel og sociale
medier. Prøv DigiSafe værktøjerne og hør
om Ligeværds erfaringer med udvikling og
brugerinddragelse.
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nyt fra
UFL-klub 8800c aarhus
I dag er det onsdag den 27 april og UFL Klub8000C inviterer, sammen med Ungdomskulturhuset, unge i Århus til at spise
sammen.
Ungdomskulturhuset har sammen med
Dfunk (Dansk flygtningehjælp ungdom),
Ventilen, UFL- Klub8000C, Projekt Frivillig
og Skateducate (Unge som skater) fået
penge fra Food Maker til at lave gratis
mad til unge i Århus under kampagnen
”Danmark spiser sammen” i uge 17.
Man kan komme og spise mod ensomhed.
Food Maker støtter unge, der gerne vil skabe
glæde ved at lave og spise mad sammen.
Vi er 8 fra klubben, der laver mad og der
kommer ca. 25 og spiser.
I Ungdomskulturhuset kan man spille
bordtennis og der er højt til loftet, der er
lidt flag og lidt lysekæde. Man kan sidde og
spille spil i sofaen eller ved et bord. Menuen
består af forskellige slags morgenmad, da
nogen af de unge fra Ungdomskulturhuset,
synes det var en sjov ide at spise morgenmad til aftensmad. Så der var yoghurt,
røræg, pølser og pandekager og alt muligt.

Vi snakkede med en der hed Christopher,
som har været hernede et par gange, men
kun når der var arrangementer i kulturhuset.
Man kan bruge stedet til at lave lektier, der
er stearinlys og radio i baggrunden. Mens vi
laver mad finder vi ud af, at der kun er to blus
og to bradepander, derfor tager det lidt tid at
lave maden. Der kommer flere og flere mens
vi laver mad. Man snakker sammen, mens
man laver mad og venter på maden. Alle blev
mætte og var glade.
Skrevet af Tea og Ditte

Unge for Ligeværd
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Nyt fra UFL Sønderborg

Vi har haft bowling/fælles fødselsdag, hvor
vi fejrede alle dem der har fødselsdag i det
første halve år.
Vi har også haft en spille hygge aften med
ludo, Uno og pool (billard)
Mvh Anders
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Nyt fra Futura Sydsjælland

VIVALDI
Søndag den 3. april 2016 var vi på Vivaldi hvor
vi nød en gang Brunch. Efter brunch gik vi i
biografen og så Kung Fu Panda 3.

København
Lørdag den 5. marts 2016 var vi på tur til
København. Toget gik fra Næstved mod
København hvor vi besøgte Guiness World of
Records, spiste en dejlig frokost på strøget og
sluttede af med et besøg på Ripley’s Believe it
or Not inden turen gik hjem til Næstved.

Unge for Ligeværd
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Nyt fra UFL Rosenholm
9. marts havde vi generalforsamling, hvor der
kom nye i bestyrelsen.
Så nu består bestyrelsen af Formand: Henrik
T. J. , næstformand: Lene, webmaster:
Michael H.C., samt Christensen og Trine. Suppleanter Blev Lasse 1. suppleant og Sofie som
2. suppleant.

Igen i år har vi haft op til påske haft påskeklip
som Lene underviste i.

24-2 Foredrag om hjerneskade og epilepsi Lasse fortalte
om din syge domme alle var opslugt i hans fortælling.

Først onsdag i marts havde vi spilleaften
som vi havde gjort på en lidt anden måde ved at lave det som en spillecafé.
Så have vi sidst i marts igen spilleaften.

k for klubben
.
ril, var en lille flo
Lørdag d. 2. ap et Aarhus og Botanisk Have
us
en tur i væksth

Se flere billeder og videoklip på hjemmesiden.
Scan koden eller gå ind
på ufl-rosenholm.dk
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Nyt fra UFL Hjørring

I Hjørring har vi langt om længe med hjælp
fra PMU i Sindal fået et nyt klubhus. Vi er
stadig ved at indrette huset men det skal
nok blive flot. Vi ser frem til at byde nye
medlemmer velkommen.

Unge for Ligeværd
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UFL Herning Ikast-Brande

Torsdag den 14. april var UFL Herning IkastBrande på tur til TV MIDTVEST i Holstebro. Vi
kørte i bus fra Herning allerede kl 17.30 denne
aften. På vej til Holstebro var der sandwich og
vand til alle.

TV MIDTVEST, har lavet en multimediesal,
her fik vi inden vi skulle se aftens nyhedsudsendelse kl 19.30 fortalt om tv-stationen og
vi så en film der var optaget i en helikopter
over Midt og Vestjylland. Aftens nyhedsudsendelse blev set på storskærm i multimediesalen. Da udsendelsen var slut, kom aftens
tv vært ind i salen og det var muligt at stille
spørgsmål til værten. Det var der mange som
benyttede sig af. Efter en pause med forfriskninger fik vi en rundvisning i studierne og
redaktionen, hvilket var meget interessant.
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Nyt fra storkøbenhavn

Siden sidst er der sket en masse spændene ting.
Vi har bl.a. fået en nyvalgt bestyrelse.
Da formand Britt har valgt at gå af faldt det
naturligt at vores næstformand Mike blev
valgt til vores nye formand.
Vi siger tillykke herfra med valget.
Også vores bladskriver Kim har valgt at træde
tilbage, men begge fortsætter indtil næste
generalforsamling.
Bestyrelsen ser således ud.
Formand: Mike
Næstformand og sodavandskasse: Carsten
Sekretær: Sandra
Slikkasse: Julie
Byde nye velkommen: Laust, Mike, Sandra
Bladskriver/fotograf: Christian
I klubben går alt sin stille gang
med Bankospil og varme Hveder.

Dem der skal med på vores sommertur der i
år går til Bornholm var til infomøde mandag
d.11 i Glostrup fritidscenter hvor de fik at vide
de foreløbige planer for turen.

Fredag d.29/4
Vi har igen i år holdt vores forårsfest.
Den blev fejret med manér!
Vi fik dejlig mad fra Grennesminde og deres
fantastiske Dj´s fra Grennesminde spillede
også op til dans.
Vi var 54 deltagere og havde en festlig aften!
Vi ønsker god sommer til alle
Vi starter klubben op igen d. 11. august.
Mange hilsner UFL Storkøbenhavn
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NYT fra UFL-Lillebælt
Vi har været ude at se musical i Fredericia på
Fredericia teater. Det var over Shu bi dua. Det
var en fed oplevelse. Vi håber at komme over
og se klokkeren fra Nortre Dame til efteråret.
Vi har haft besøg fra Munkegården på klubaften. Det var rigtig hyggeligt. De havde gang i
forskellige spil bla. Poker og UNO.
Klubaften

Der har været en klubaften hvor vi har lavet
bolsjer sammen med Flemmings mor. Vi fik
lavet nogle gode portioner med forskellig
smag og farve.

Klubben ved
Dybbøl Mølle

Vi har haft sangaften hvor der rigtig var gang
i sangstemmerne med højt humør.
Der har været en aften hvor vi har lavede mad
sammen. Vi fik kæmpe pitabrød med lækkert
fyld af forskellig slags.
Fra UFL-Lillebælt

Her er vi i gang med madlavning til en af vores sunde
aftener hvor vi spiser i klubben

Her er de i gang med
wellness, hudpleje og makeup aften
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NYT fra tønder
Den 6.01.2016 Startede vi op med Bowling og
vandrepokal efter en dejlig juleferie. Vi havde
2 baner i gang og der blev delt op til at der var
6 personer på hver bane og så galt det om at
få den højeste score og vinde vandrepokalen.
I år gik vandrepokalen vider til Per Brink som
så har den stående der hjemme hos sig selv
ind til vi næste gang skal dyste om vandre
pokalen.

Den 27.01. 2016 Der havde vi besøg af en der
hedder Tine som der kom og holdte foredrag
om Ebola.
Trine er uddannet special-sygeplejerske og
hun var en af dem som der blev optaget til
at skulle med ned for at behandle de syge
med Ebola. Det var rigtig spændende og høre
hende fortælle om det og vise billeder.

Den 10.02.2016 Holdt vi fastelavn hos Bjarne
og Maj ude på landet i stalden. Der var pyntet
fint op med serpentiner og tønden var pyntet
og hængt op og bordene var dækket så fine.
Maden var klar til når medlemmerne kom.
Der blev serveret lasagne og salat samt
flutes. Til dessert var der fastelavnsboller og
til dem der ikke måtte få med sukker der blev
der lavet sukkerfrie fastelavnsboller. I 1 1/2
time ca. blev der slået katten af tønden og til
sidst blev Søren Thomsen Kattekonge og Jack
blev den forsvarende mester som kattedronningen. Efter katten af tønden så var der
lakrids/jordbær snøre-spisning for at se om
hvem der hurtigst fik snøren spist og det var
Bjarne Jensen vores vejleder der vandt over
vores medlem Kasper Nielsen. Det var en rigtig god aften og alle ville gerne at det skulle
holdes hos Bjarne og Maj igen til næste år.
Den 09.03.2016
Holdt vi Generalforsamling i klubben
og der blev serveret
pålægs kagemand
efter generalforsamlingen. Der blev
også udnævnt en
årets UFL’er i klubben og denne her
gang blev det Søren
Thomsen som årets
UFL’er. Der udgik 2
i bestyrelsen og ellers blev alle andre
genvalgt og 1 mere
ny blev valgt ind.
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Den 13.04.2016 Havde vi almindelig klubaften
og Dart turnering m. medaljer. Der blev delt
op til 8 hold og den der vandt gik vider til
næste runde og sådan fortsatte det ind til
der kun var tilbage til der blev en 1-2-3 plads
i dart turneringen. Der blev gjort sådan at vi
tog den korte version af dart da det ellers ville
tage længere tid for os at spille men en rigtig
super god og hyggelig aften.
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Den 20.04.2016 der skulle vi besøge politistationen i Tønder. Politimanden som der
viste rundt han var frækkere end politiet
tillader. Han viste fængslet og en af medlemmerne blev sat bag lås og slås for sjov. Nogen
prøvede at få uniform på eller skudsikker vest
på. Der blev også vist rundt i politibilen og
trykket på knapperne til sirenerne og blink.
Alle synes at det var en fed oplevelse.

Vi alle her fra UFL-TØNDER vi
vil ønske alle en rigtig god sommer
Med venlig hilsen fra Maj Frodelund
(Formand for UFL-Tønder)

Den.04.05 Maj skal vi en tur til Flensborg
og spise på kinesisk.

Den 01.06.2016 Der skal vi ud og køre gokarts
v. Egil Thyssen og fællesspisning.

Den 11.05.2016 Skal vi have leg i skoven
m. Lars Ravn fra DGI.

Den.08.06.2016 Der har vi klubaften

Den 18.05.2016 Skal vi have leg i skoven
m. Lars Ravn fra DGI.
Den.25.05.2016 Der har vi Klubaften og
svømmehal i Tønder.

Den.15.06.2016 Skal vi ud og besøge Bjarne
og Maj hvor vi skal køre ringridning og grille.
Den 27.06.2016 Der holder vi sommerafslutning i Soldaterskoven.
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Nyt fra Vestjylland

Generalforsamling
Årets generalforsamling d. 7.marts blev som
sædvanlig godt besøgt, og som der plejer til
vores generalforsamlinger var stemningen i
top. Der var således også i år kampvalg om
posterne. Bestyrelsen kom til at bestå af:
Jan O. Christensen, Jakob Lykkegaard, Tina
Bossen og Rasmus Riis Jensen, samt to nye
suppleanter: Simon Palm og Carsten Lund
Jørgensen. Aftenen sluttede med hyggelig
samvær med ”de gamle” fra Lokalforeningen
Ligeværd Vestjylland, der også havde generalforsamling denne aften.

Besøg af hjemmeværnet.
Mandag den 14. marts havde vi i klubben
besøg af 3 personer fra hjemmeværnet som
fortalte os lidt om deres arbejde og funktioner. Vi blev delt op i 3 grupper af ca. 10
personer, hvor vi var rundt og prøve noget af
deres udstyr. Hjemmeværnet hjælper med
at afvikle trafik m.m. ved større begivenheder. Bagefter blev der overrakt en vingave til
alle fra hjemmeværnet. Herefter fik vi kaffe
med kage.
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Forårsfesten.
Fredag den 1. april havde ligeværd og UFL
Vestjylland sin årlige forårsfest som igen i år
blev holdt i Teen Dance lokaler i Struer. Vi var
ca. 60 deltagere, der var mødt glade op. Da
Tina Vendelboe havde budt os alle velkommen, fik vi en god 3 retters menu, som var
bestilt udefra. Under hovedret og dessert var
der mulighed for at købe Amerikansk lotteri
hvor der blev uddelt fine gevinster. Da vi
havde spist en god middag var der musik og
dans hvor danselysten var stor. Da kl. var ca.
22:30 fik vi natmad som bestod af boller med
pålæg. Tak til alle der var med for en rigtig
god forårsfest.

TV Midt vest.
Den 11. april var vi på et RIGTIG fint besøg på
TV Midt Vest som ligger i Holstebro,
hvor der blev fortalt om tv stationens Historier. Undervejs fik vi kaffe og kage som er en
del af besøget, derefter fik vi en rundvisning
på tv midt vest så tv studiet og derfra de
sender 24-timers kanalen ”MOKKA”. Meget
på Mokka er udsendelser der er optaget i
forvejen men der er også lidt live tv på den
kanal. Vi var i alt med 36 deltagere, alt i alt
en rigtig hyggelig og sjov aften.

Jasmin og Arthur
Det er vel snart en tradition, at vi er på besøg
hos Jasmin og Arthur, som er to tøjbutikker i
Struer. Her blev der vist den nye forårsmode
og der var stor købelyst.
Næsten alle havde en pose i hånden, og da
vi kom tilbage til klubben skulle der vises tøj
og prøves. En rigtig hyggelig aften, der blev
serveret vin sodavand og chips hos Arthur og
alle som købte ikke nedsatte varer fik 20% i
rabat. Alle fik en snak og en god betjening. Vi
fik at vide at vi altid var velkommen igen. Tak
for det.
Hilsen fra bladudvalget i Vestjylland
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Regnskab 2015
Nedenfor finder i det regnskab som vores
revisor har gennemgået og revideret. Som
aftalt på generalforsamlingen vises her både
resultatopgørelse og balance med sammenligningstal til regnskabet 2014.
Regnskabet bliver gennemgået på UFL’s
landsbestyrelsesmøde, hvor vi sammenligner
tallene i regnskabet med budgettet/forventningerne for 2015.
Indtægter:
I 2015 har vi haft en større indtægt på kontingenter ca. kr. 11.000 i forhold til 2014. Vores
tilskud fra DUF er i 2015 kr. 25.000 mindre end
i 2014. Der er indarbejdet en indtægt på ca. kr.
1.400.000 fra DigiSafe projektet, endvidere er
vores annonceindtægter ca. kr. 8.000 mindre.
Udgiften til mødeaktiviteter er steget ca. kr.
17.000, hvilket skyldes ar der ikke er udgifter
til posten ”Tilskud til særlig trængte klubber”.
Der er afholdt en udgift i 2015 på ca. kr. 40.000
vedrørende deltagelse på Folkemødet.
Posten tjenesteydelser udgør i 2015 en
besparelse på ca. kr. 6.000. Dette skyldes
en besparelse på posten ”Honorering af

eksterne medarbejdere” på ca. kr. 35.000. Der
er en merudgift i alt på posterne kørselsgodtgørelse, fundraising og frikøb af bestyrelsesmedlemmer på ca. kr. 29.000.
På posten medlemsblad er der en mindre stigning på ca. kr. 8.000, hvilket skyldes udgivelse
af enkelte medlemsblade med øget sidetal.
I 2015 er udgiften til administrationsomkostninger øget med ca. kr. 22.000, dette skyldes
ekstra revision i forbindelse med DUF kontrol.
Vi havde forventet et underskud i vores
oprindelige budget på kr. 293.168, vi opnår et
resultat på kr. 281.836 som er ca. kr. 11.000,bedre end forventet.
De væsentligste ændringer i forhold til regnskabet fra 2014 er følgende:
Vores indtægter er faldet, da vi ikke har fået
tilsvarende midler fra private fonde.
Vores medlems antal står også i vores
regnskab. Her fremgår det, at vi har 430
medlemmer som er under 30 år, 400 medlemmer som er over 30 år og 187 medlemmer som støtter UFL.

RESULTATOPGØRELSE 2015
2015

2014

Indtægter

2.482.356

1.432.358

Projekter

-1.707.966

-383.973

Møder og kurser

-151.184

-134.296

Tjenesteydelser

-365.966

-371.942

Bladomkostninger

-207.887

-199.630

Administrationsomkostninger

-331.189

-307.066

-281.836

35.451

Årets resultat
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BALANCE 2015
Aktiver

2015

2014

Andre tilgodehavender

45.735

184.294

Tilgodehavender i alt

45.735

184.294

Likvide beholdninger

1.050.203

1.209.543

Omsætningsaktiver i alt

1.095.938

1.393.838

Aktiver i alt

1.095.938

1.393.838

2015

2014

Egenkapital primo

932.584

897.133

Overført overskud / underskud

-281.836

35.451

Egenkapital

650.748

932.584

Leverandør af tjenesteydelser

445.190

461.254

Kortfristede gældsforpligtigelser

445.190

461.254

Gældsforpligtigelser i alt

445.190

461.254

1.095.938

1.393.838

Passiver

Passiver i alt

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
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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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UFL - Unge for Ligeværd

UFL - Unge for
Ligeværd -i afdelinger
-afdelinger
hele landeti hele landet
UFL - Unge for Ligeværd - afdelinger i hele landet
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1 UFL – Aalborg

Formand Daniel Jørgensen, 30 42 20 90

2 UFL – Aarhus

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

3 UFL - 8000c Aarhus

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

4 UFL – Klub Futura – Sydsjælland

Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Helle Frederiksen

5 UFL – Grenaa

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

6 UFL - Herning, Ikast-Brande

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

7 UFL – Hjørring

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

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

13 UFL – Storkøbenhavn

Formand: 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

15 UFL – Sønderborg

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

16 UFL – Thy/Mors

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

17 UFL – Tønder

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

8 UFL – Lillebælt

18 UFL – Vejle

9 UFL - 8800/Viborg

19 UFL – Vestjylland

10 UFL – Odense

20 UFL – Vestsjælland

11 UFL – Randers

21 UFL – Vestfyn

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

Formand: Betina Jensen, 24 66 01 24
Solveig Nielsen, 40 42 46 60
www.uflvejle.dk
Formand: Jan Ole Christensen, 61 15 68 54
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
www.ufl-vestjylland.dk
Formand Sven Røber Christensen,
55 50 22 99/25 53 37 80
Inge Jørgensen, 58 26 49 77
Formand: Poul Poulsen – Karsten Potempa

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

-kommende arrangementer
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.

