Nr. 3

Juni 2017

- Medlemsblad -

15. årgang

2
2

Unge for Ligeværd
Unge for Ligeværd

Formand
forUFL:
UFL
Formand for
Kim
Dyrvig
Mette
Holm
Tlf.
010846 - E-mail:
Tlf.:26
23 92
10 70
Kim.dyrvig@get2net.dk
E-mail: mette_328@hotmail.com
Ansvarshavende
redaktør:
Bladudvalg:
Tina
Drejer,
tlf.6170
Bente
Hegewald,
tlf.: 517078
21 04 42
tinadrejer@.mail.dk
Kirstine Henningsen, tlf.: 28 78 12 20
Christian Philips, tlf.: 27 35 54 16

Bladudvalg:
Georgiana Timofte, tlf.: 42 80 86 88
Trine Hansen: 21 93 40 26
Johnna
Krag: 59 46 70 00
Landssekretær:
Jonas
A.Pedersen:
23 60 55 43
Lena Donkjær
Andreasen
Inge
Jensen:64
49 16 13
E-mail:
ufl@ufl-ligevaerd.dk
Redaktør:
UFLs
Landssekretær:
Thomas
Halkjær Andreasen
Lena
Donkjær
Tlf.:86
20 69
Tlf.:
2008
855078
E-mail: thomas@ligevaerd.dk
ufl@ufl-ligevaerd.dk
Sekretariatsleder:

UFLs konsulent:
Esben Kullberg
Martin
Drejer
Tlf.: 86 20 8519,
77 4200 Slagelse
Nordrupvej
E-mail:
esben@ligevaerd.dk
Tlf. 6170 3278
martin@drejer.mail.dk

Indlæg til bladet sendes til:
Unge for Ligeværd
Indlæg til bladet sendes til
Vejlbjergvej 8A
Tina Drejer
8240 Risskov
Nordrupvej 19, 4200 Slagelse
E-mail: thomas@ligevaerd.dk
E-mail:
tinadrejer@mail.dk
Næste nummer af bladet udkommer
ca.
1
august.
frist foriindlæg
Næste blad Sidste
udkommer
begyner
den
9
juni
2017.
delsen af august. Sidste frist for

indlæg er 13 juli 2009

Kontakt til UFL:
UFL – Unge for Ligeværd
Kontakt til UFL:
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov
UFL – Unge for Ligeværd
E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk

Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov
E-mail
ufl@ufl-ligevaerd.dk
Hjemmeside:
www.ufl-ligevaerd.dk

Hjemmeside:
www.ufl-ligevaerd.dk
Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S
Oplag: 2000 stk.

Trykkeri:
Hadsten Grafisk
ISSN: 1603-5801
Oplag:
1.400
stk.
Forsidefoto: UFL
Thy/Mors
ISSN: 1603-5801
Forside: drejerart.dk

Nyt fra formanden
Formanden
har ordet........................................................side
3
Nyt fra redaktøren…………………. Side ..….
3
Bestyrelsen....................................................................... side 4
Landsbestyrelsen….…………..….. Side…….
4
Bestyrelsesweekend.........................................................side 5
Nyt fra..............................................................................side
Konsulenten……………….. Side ..….
59
Sydvest.
Nyt fraUng
UFL
- Futura..………….…...
Side …… 10
6
8000C
i Århus.
.........................................................side
Nyt fra UFL - Odense...…………... Side ...…. 8
Vestsjælland.....................................................................side
11
Vejle..................................................................................
12
Nyt fra UFL - Storkøbenhavn……. Side …...side10
Randers............................................................................
14
UFL Butik……………………...…... Side ……side13
Vejlederportræt...............................................................
16
Nyt fra UFL - Rosenholm....……... Side…... side14
8000/Viborg.....................................................................side 17
Nyt fra UFL - Sydvest.…....………. Side …... 16
Landsmøde 2017..............................................................side 18
Nyt fra UFL - Vejle…..….…....……. Side …… 18
Storkøbenhavn................................................................side 22
Landsmødet d.26 september 2009. Side …... 20
Thy/Mors..........................................................................side 23
Ven til Ven………………………….. Side …… 24
Grenå................................................................................side 24
Nyt fra UFL
- Vestjylland………….. Side……. 26
Rosenholm.
......................................................................side
25

Annoncer…………………………...
Side…….
Herning
Ikast Brande.....................................................
side 30
26
Nyt fra Sekretariatet……………….
Side……side 38
Vestjylland.
......................................................................
28
Oversigt over Lokalforeninger……. Side…….
Svendborg.......................................................................
side 39
30
Ålborg............................................................................... side 31
Thy-Mors..........................................................................side 32
Regnskab 2016............................................................... side 34

HUSK:
Tilmelding
Kontaktnumre
til UFL til
Landsmødet.
vedrørende
adresseændringer
– generelle
spørgsmål osv:
Se midtersiderne
Thomas tlf. 20 69 08 50 eller Lene tlf. 20 85 89 10

Unge for Ligeværd

3

Formanden har ordet...
Hej alle
Jeg vil lige skrive lidt om vores bestyrelses-weekend, hvor vi havde besøg af
politikere fra Vejle byråd.
Fredag aften ankom vi mellem 16:30
til 17:45, derefter spiste vi aftensmad
og, efter det havde vi samtalesalon. I
samtalesalonen var vi delt op efter de
regioner, vi kom fra. Vi skulle snakke
sammen, fire per gruppe. Der var flere
forskellige emmer som; hvad er et godt
bestyrelsesmøde, og hvordan man
kunne få flere medlemmer med.
Hele lørdag formiddag øvede vi os på
at lave til spørgsmål til politikkerne
som skulle komme senere. Vi snakkede
meget om hvad vi kunne tænke os at
spørge om.
Så kom politikerne, hvor de først fortalte
hvad de stod inde for med parti, og så
begyndte vi ellers med at stille spøge-

mål til dem. Som
sædvanlig kunne de
fleste ikke svare på
det, med de gjorde
et forsøg på det.
men de fandt da ud
hvem UFL er, hvilke
problemer vi går og
står med, så de måske
kan hjælpe os i fremtiden. Resten af eftermiddagen var vi uden for, hvor vi lavede mange
aktiviteter.
Om aftenen var der festmiddag, hvor vi alle
var klædt pænt på, og vi spiste god mad. Efter
maden var der fest i spisesalen. og nede i baren
senere. temaet var indianere og cowboy.
søndag morgen var det pakketid og morgenmad.
og sige vi ses, og farvel.
Venlig hilsen Mette
Formand UFL :)

Igen i år er UFL tilstede på Folkemødet på Bornholm
med DigiSafe, så andre kan få glæde af app’en.
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Bestyrelsesmedlemmer ufl

Formand
Mette Holm
Tlf. 23 10 70 08
Thy/Mors

Næstformand
Jonas Aamand
Tlf. 23 60 55 43
Lillebælt

Kirstine Henningsen
Tlf. 28 78 12 20
8800/Viborg

Isakur Johannesen
Tlf. 41 25 42 25
Sydvest

Jimmy Rohr
Tlf. 26 84 24 42
Århus

Bente Hegewald
Tlf. 51 21 04 42
Århus

Laust Møller
Storkøbenhavn

Tina S. Rasmussen
Tlf. 22 98 08 86
Grenaa

Mette G. Vesterager
Tlf. 20 92 61 20
8800/Viborg

Suppleant
Minh Quan Hjortlund
Tlf. 21 66 95 72
Hjørring

Suppleant
Anders Lauridsen
Tlf. 50 59 58 96
Herning Ikast Brande

Suppleant
Julie Godt Mathiesen
Tlf. 27 20 09 93
Storkøbenhavn

Vejledergruppen: Anette Østergaard – Anders H. Andersen – Mette Hansen – Christian Philips
– Georgiana Timofte – Sasa Thomassen
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Bestyrelsesweekend
Sandras indlæg om
UFL-bestyrelsesweekenden
Hvad er en Bestyrelsesweekend?
En bestyrelsesweekend er et slags kursus i at
blive endnu bedre til det man gør og kan for
sin klub. Man får nogle redskaber. Alle unge
for ligeværds bestyrelser i Danmark skulle
samles og lave samtalesalon om fredagen.
Vi blev delt op i 3-4 grupper. Hvor vi fik nogle
emner omkring, Gratis aktiviteter, den gode
klubaften og bestyrelsesarbejde/møder, der
blev snakket frem og tilbage i grupperne, og
man fik talt med nogle som man ikke kendte
i forvejen.
Hvorfor er det vigtigt at møde andre som sidder i UFL-bestyrelser?
Vi er alle lige meget værd i denne forening, og
så er det sjovt at møde andre, mange bliver

jo gode venner og kan skrive sammen på
Facebook og ses.
Udendørs aktiviteten lørdag eftermiddag:
Alle skulle mødes i receptionen med sportstøj
på, derefter gik alle samlet ned til græsset og
blev delt op i hold.
Det var et slags orienteringsløb med forskellige poster i år. Vi skulle finde en masse ting
i skoven, lave gæt og grimasser, tænde et
bål med saks og strygestål og lave en slags
kapløb med pinde i åen, det var sjovt.
Festmiddagen:
Senere skulle alle klædes om til festmiddagen, det var hyggeligt og der var en rigtig
god stemning, der blev danset med tjenerne
og vi dansede blandt andet Boogie-Woogie.
Festen fortsatte i baren bagefter.

6

Unge for Ligeværd

Bestyrelsesweekend
Kommunalvalg 2017
Lørdag d.01/4-17. Debat m. Lokalpolitikere
Det var rigtig spændende at være til bestyrelsesweekend igen.
Det var mit andet år og i år var der mulighed
for at stille spørgsmål til lokalpolitikere fra
Vejle og omegn.
Emnerne var omkring: Bolig, Jobsituationer
og Hjælp til selvhjælp.
Debatten blev afholdt i forbindelse med, at
der snart er kommunalvalg.
Dette ville kunne give de unge mulighed for
at finde ud af hvordan det foregår rent politisk parti til parti i hver kommune.
Inden debatten blev vi unge delt op i grupper på 6 personer i hver, hvor vi snakkede om
hvad den enkelte havde oplevet i job, bolig

eller fritidssituation, der enten var problematisk eller succeshistorie og hvad der kunne
gøres bedre.
Det kørte holdmæssigt af 3-4 omgange så
alle kom til at snakke med forskellige personer og udveksle forskellige synsholdninger fra
gang til gang.
Ud fra præmissen om at debatten skulle
handle om botilbud og hjælp til Flexjob i de
enkelte kommuner skulle vi unge udfærdige
nogle spørgsmål der skulle bruges af os unge
i debatten med politikerne.
Jeg syns det var en god og konstruktiv debat
der blev sat i gang af de unge der styrede det
på flotteste manér.
Dog syns jeg ikke vi fik et helt konkret svar på
det vi spurgte om.

Unge for Ligeværd
Kun et par medhold i, at det var skidt i forhold til hvad man forventer at et
lokaludvalg/kommune bør gøre i situationer omkring flexjob og hjælp til den enkelte
borger.
De unge spurgte bl.a. ind til hvordan det
kunne være at man sparer på hjælp og støtte
på hjemmefronten til de unge, når man nu
satser på at få alle i job bedst muligt, uden
for store dagligdagsproblemer i hjemmet.
Der var medhold i at det var for skidt i visse
situationer, i og med at bostøtten er en del af
det der er med til at hjælpe den enkelte unge
til at overskue sin hverdag, og møde frisk på
arbejdet.
Men en konkret løsning på hvordan man
kunne opretholde det eller et egentlig løsningsorienteret svar til den enkelte borger var
meget svært at spore.
Der blev også spurgt ind til hvorfor det var så
svært at finde flexjob til de unge når man nu
gerne vil have flest mulig i arbejde.
Til det var der forskellige løsninger, men
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konklusionen var i sidste ende at det er den
unge selv der skal opsøge arbejdspladser for
at høre om job.
Dette syns jeg personligt er rimeligt nok i og
med at det skal være på lige fod med alle
andre, men der bør altså også tages et større
ansvar hos de enkelte kommuner, da erfaringer viser at alle unge med et handicap er
forskellige og nogle dermed kan ha svære ved
at tage kontakt til arbejdspladser end unge
der ikke har en funktionsnedsættelse.
Der var mange gode spørgsmål og en livlig
og morsom debat blev da også sat i gang da
Liberal Alliances lokalformand troede han
kendte til Unge For Ligeværd, men blev sat
på plads af de unge at det han troede var
UFL(Unge For Ligeværd) var ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund).
Alt i alt et par gode timers samvær med
politik og debat der har givet mig, og forhåbentlig også andre af de unge mere blod på
tanden til at kæmpe for et bedre samfund for
folk med særlige behov.
Af: Christian Drost
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Bestyrelsesweekend
Inspiration til UFL-klubberne
På UFL-bestyrelsesweekenden 2017 havde
UFL bestyrelserne fokus på:
Hvad er et godt bestyrelsesmøde, og hvad er
din vigtigste funktion opgave som bestyrelsesmedlem?
Der var mange inspirerende snakke og her
ses nogle af emnerne fra snakken, som i kan
snakke videre om i klubberne:
Hvad er din vigtigste opgave som bestyrelsesmedlem?
Hvad er et godt bestyrelsesmøde?
•
•
•
•
•

Når der er en god tone
Der skal være tid til både skæg og alvor
Tillid og tryghed
Alle får taletid
En repræsentant for klubben og kan fortælle hvad en UFL-klub er
• Ris- og ros kasse til aktiviteter

• Støtte og hjælpe hinanden
• En dagsorden giver god struktur
• Tage godt imod nye og lave en præsentationsrunde
• Spise sammen inden bestyrelsesmøde –
det giver god stemning
• Bestyrelsen støtter formanden
• Kig på økonomien først og se på aktiviteterne bagefter

Unge for Ligeværd
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NYT FRA SYDVEST
UFL Sydvest har sagt godnat
til løverne i Løveparken
Vi tog en lørdag til Givskud. Først fik vi kaffe
og rundstykker ved vejleder Lene og Jesper.
Så gik turen til Løveparken. Vi fik en tur i
safaribussen rundt i parken, og gennem de
enkelte kontingenter og ind til løverne. Dyrepasseren fortalte om de forskellige dyr. Efter
en dejlig buffet og flere oplevelser i parken
var vi med til at sige godnat til dyrene og var
med inde i staldene. Næsehornene var store,
odderne var livlige og farlige, aberne var sjove
at se på. Aftensmaden fik vi på vej hjem.
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har vi
også besøgt. Vi så sælerne blive fodret. Og vi
så deres akvarier med mange fisk fra vandet
omkring Esbjerg. Vi så hvorledes krabberne
kravler sidelæns. Og vi så hvor små vandmændene kan være. Guiden satte et syltetøjsglas med låg ned til en blæksprutte. Inde
i glasset var der en krabbe. Blæksprutten fik
med sine mange arme skruet låget af og fik
fat i krabben – stakkels den.
UFL Sydvest har været inviteret til at deltage
i projektet ”I Danmark spiser vi sammen”. Vi
fik dejlig mad og en masse snak med andre,
der også har lyst til samvær. Og vi fik spillet
en masse brætspil.
Sonja Knudsen – for UFL Sydvest
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8000C Ung i Aarhus
Den 25. marts holdt UFL 8000c 1 års
fødselsdag
Vi startede klokken 10.30, hvor vi gjorde klar
til at få gæster og fik pyntet pænt op.
Klokken 12.00 til 14.00 holdt vi åben hus hvor
vi fik gæster, og der kom mange. Vi fik kage
og der kom 2 og spillet musik for os, og vores
næstformand holdt en tale. Der var også en
konkurrence hvor der var nogen spørgsmål
om klubben.

Klokken ca. 15 holdt vi generalforsamling hvor
der blev snakket om klubben.
Om aften holdt vi fest. Vi have købt mad og
dessert ude fra. Der blev danset til musikken
der blev spilet. Der var igen en konkurrence,
hvor vi fik nogen spørgsmål hvor det drejede
sig om at være hurtigst til at svare. Bagefter
fik vi så at vide hvem der var vindere. Vi sluttede klokken 22, og vi havde en rigtig god 1
års fødselsdag.
Skrevet af Ditte

Unge for Ligeværd

Nyt fra Vestsjælland
D. 10. marts spillede vi banko, alle havde en
pakke med, Konz havde et program på computeren så tallene kom op på storskærmen.
D. 21. april var vi til Bowling i Slagelse. Efter vi
havde bowlet spiste vi på en kinesisk restaurant, det var en hyggelig tur.
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Nyt fra Vejle
22. marts - Foredrag og besøg:
Vi fik besøg af UFL Lillebælt, som er fra Middelfart/
Fredericia og omegn, som var heldige at besøge os
samme aften som skuespiller Lars Bom, der var bestilt til at holde foredrag om mobning og andre ting.
Han fortalte blandt andet om hvordan det er at være
menneske: Kærlighed, venner og familie er meget
vigtige at have. Vi synes, han er god til at fortælle og
besvare spørgsmål fra forsamlingen. Tak for besøget!

29. marts - Håndbold:
Vi var 10 fra Vejle, der tog til håndboldkamp i Kolding. Inde
i den store sportshal kunne vi ikke finde vores pladser. På
billetterne stod der H-tribune, men skiltene var åbenbart
pillet ned. Til sidst lykkedes det os at finde pladserne, som
allerede var taget af nogle andre, som også havde kigget
forkert og hørte til på V-tribunen. V for venstre og H for
højre. Det ved vi så til en anden god gang. Der var en god
stemning for at bakke op om hjemmeholdet, der endte med
at vinde 31-30 over Sønderjyske. Alle havde en god aften.

Unge for Ligeværd
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5. april - Klubaften:

26. april - Tinnetgaard:

Vi spillede spil, blandt andet Trivial Pursuit,
hvor vi skulle svare på spørgsmål. Derudover
snakkede og hyggede vi os, og havde i det
hele taget en god aften.

Vi kørte fra Vejle kl.18 i fire private biler og en
et andet sted fra. Da vi ankom til Tinnetgaard,
blev vi vist rundt af en fra gården. Han viste os
de knallerter, som de unge kan låne, mens de
bor og arbejder på gården. Der var et værksted
til knallerter og biler, samt et træværksted. Vi
så også traktorer og en mejetærsker. Af dyr
var der heste, kaniner og høns. En af hestene
havde en slags frakke på, fordi den var tynd
og frøs i den kolde vind. En af kaninerne var
en springkanin, som vi skrev om i UFL-bladet
sidste år. De 500 høns lægger æg på et transportbånd, og nogle af æggene kan købes, hvis
man besøger Tinnetgaard. Inde i stuehuset
blev vi budt på kaffe og frugt, og vi bød værterne på kage, som vi havde medbragt denne
gang. Alle hyggede sig.
Skrevet af Charlotte og Ole.

12. april - Påskefrokost:
Vi var 25 som spiste påskefrokost, hvor vi fik
fisk, frikadeller og varm leverpostej og flæskesteg med rødkål til. Vi sluttede af med kiks og
ost. Vi havde selv drikkevarer med. Vi snakkede og hyggede os og havde en god aften.
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Nyt fra Randers

Lidt af hvert til hverdag og fest
I marts måned var der igen bowling. Det
plejer at være Morten, der vinder, men denne
gang var det Allan, der vandt!
I april var der påskefrokost skærtorsdag fra kl
13.00 – 16.00.
Det var mega hyggeligt. Der var 18 personer, som fik rigtig god mad fra ”Kokken og
Jomfruen”. Per var med til påskefrokosten.
Efter maden var der gættekonkurrencer om
påsketraditioner.
Bagefter var der lege, som Christine var med
til at lave. Vi skulle finde påskeæg udenfor,
og der var stafetløb med påskeæg på en ske.
”Flasken peger på” blevet lavet om til: Påskeægget peger, så nogen måtte løbe rundt
om bordet og klappe sig hovedet – og mange
andre skøre ting.

D. 20 april var der Crossfit på programmet.
Martin Worm og Johannes Hansen går til
træning hver uge. De havde sørget for en
gratis prøvetime til alle fra klubben der havde
lyst. Der blev svedt og kæmpet på livet løs
på holdene. Alle kan give den max gas – så
meget man selv kan klare.
Prøvetimen blev udvidet til en måneds træning i maj måned hver onsdag, på et privat
hold for UFL Randers. I UFL-Randers kan vi
holde os i form sammen.

Unge for Ligeværd
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D.7. maj er der 28 tilmeldte til Fladbroløbet.
Hver 3. torsdag er der madlavningskusus kl.
18 - 21 efter cafeen. Vi bruger opskrifter fra
www.gocook.dk. Det skal være billigt, nemt
og SUNDT! Vi betaler 50 kr. pr. gang og vi
har det super hyggeligt. Der er 8 elever og 2
undervisere.
Hver tirsdag har vi Fællesspisning. ” Frivillig
Anne Marie” startede i marts måned som
fast madmor. Der er hver gang to unge, der
melder sig som hjælpere. De starter sammen
med Anne Marie kl. 16.00, så den lækre mad
står klar kl 18.00.
Anne Marie har altid en kage med!! Den nyder vi efter maden, inden vi går i gang med at
spille kort eller f.eks. bordfodbold – eller slapper af i sofaen med avisen eller hyggesnak.
Venlig hilsen Tanja Sjøgreen
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Vejlederportræt
Emma fra 8000C Ung i Århus

Hvad betyder det
for dig at være vejleder?
Det betyder meget for mig, at jeg kan være
med til at gøre nogle andres hverdag lidt
sjovere og lidt mere spændende. Det er ikke
alle de unge, der er lige gode til at pleje deres
omgangskreds og være sociale, det er en
ting, jeg personligt sætter stor pris på. Derfor
synes jeg også, at klubben er et helt genialt
sted at komme og pleje sin omgangskreds,
lære nye mennesker at kende og få sig et
godt grin. Derudover synes jeg også, det er
vigtigt som vejleder, at være upartisk og
møde de unge på deres præmisser. Mange
af dem møder i deres hverdag en masse pædagoger, folk fra kommunen og andre, som
har en eller anden agenda for den unge, men
som vejleder i UFL har vi ingen agenda, vi er
der på deres niveau, og vil gerne selv have det
sjovt også.

Hvordan fandt du frem til UFL?
Min mor var med til at starte UFL Herning
– Ikast-Brande, hvor jeg også har været vejleder. Efter jeg flyttede til Aarhus, gav min mor
min kontakt til Neel, da hun startede den nye
klub i Aarhus, og derfra har jeg været med.

Hvad laver du til hverdag?
Til hverdag studerer jeg statskundskab ved
Aarhus Universitet på 6. Semester og arbejder ved siden af som afløser på et plejehjem.

Hvad får du ud af
at arbejde med unge UFL’er?
For det første giver det mig rigtig meget
personligt. De unge er jo vildt fantastiske
på hver deres måde, så bare at møde dem,
er i sig selv en kæmpe gevinst. Dernæst har
det givet mig en viden om, at vi ikke alle er
ens, men er vidt forskellige og brug for vidt
forskellige ting. Specielt som statskundskabsstuderende tror jeg det er sundt, at
komme ud i den virkelige verden og se, at det
vi læser om det offentlige system, ikke altid
er sort og hvidt og ikke bare sådan uden lige
altid kan sorteres i kasser. Mest af alt, så har
jeg fået en masse gode oplevelser og dejlige
minder, selv et spil ludo kan blive rigtig sjovt
og udvikle sig til noget, vi stadig snakker om
i klubben.

Unge for Ligeværd

Nyt fra 8800/Viborg
8800/Viborg har været en tur i Lalandia Billund. Vi var ca. 30
personer og som i kan se på billederne havde vi nogle rigtig
hyggelige dage. Vi prøvede blandt andet at stå på ski på en
indendørs bane, og vi fik spillet bowling.
Det var en rigtig god tur.
Hilsen 8800/Viborg
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Landsmødet
30. september 2017
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 19 og 20
• 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 2017
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 2016/2017.
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.

Tilmeldi
n
senest g
31. augus
t 2017

Send billeder og tekst samt oplysning om
”fortællere” til lene@ligevaerd.dk senest
fredag den 1. september 2017.
I kan 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, 5260 Odense S

Unge for Ligeværd
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Tilmelding til Landsmødet
Du kan allerede nu tilmelde dig til landsmødet
ved at udfylde kuponen og sende den til:
UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov, e-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk
Navn:
Pris
Frokost
lørdag

Ciabatta bolle
med pålæg

Middag
lørdag aften

Festmiddag

220 kr.

Morgenmad
søndag

Morgenmad

45 kr.

Overnatning i
Enkeltværelse

Sengetøj og håndklæde
er inkluderet

335 kr.

Overnatning i
Sengetøj og håndklæde
Dobbeltværelse er inkluderet

285 kr.

Overnatning i
Sengetøj og håndklæde er
3-sengsværelse inkluderet

200 kr.

Overnatning i
Sovesal

HUSK selv at medbringe
sovepose+underlag/luftmadras

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

75 kr.
Kr. i alt:

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

Beløb
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Landsmødet

30. september 2017
Sidste tilmelding er den 31. august 2017
Udfyld kuponen med dit navn og adresse og læg den i en kuvert.
Kan 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

UFL-prisen
– uddeles på landsmødet i september 2017

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 UFLprisen.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. 19. juni 2017.
De unges indstilling sendes til:
Mette Holm – mette_328@hotmail.com og
Thomas Halkjær – thomas@ligevaerd.dk
Vejledernes indstilling sendes til:
Anette Østergaard – anette3014@gmail.com
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Nyt fra Storkøbenhavn
Hej igen
Siden sidst er der sket en del ting.
Vi har holdt generalforsamling, hvor Kim &
Britt Dyrvig officielt trådte ud af bestyrelsen,
vi siger tak for mange gode år i bestyrelsen.
De fik selvfølgelig overrakt en lille gave, som
tak for det store arbejde gennem årene i
bestyrelsen.
Ind i bestyrelsen kom 2 nye suppleanter, Kim
og Daniel, vi siger mange gange velkommen
og glæder os til samarbejdet.

I klubben har vi holdt vores traditionsrige forårsfest der i år var omdøbt til ”Gallafest” hvor
vi alle kom i smoking og flotte kjoler.
Vi havde bestilt mad fra Brøndby Produktionsskole og fik leveret musik til dansegulvet
fra ” 2xDJ” der satte festen i gang.
Nu ser vi frem til vores årlige tur på Bakken
onsdag d.24 maj. og håber på godt solskin
over hele landet.
Mange hilsner
UFL Storkøbenhavn
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Nyt fra Thy Mors
I forbindelse med påsken var vi ude at gå tur
rundt i Thisted, hvor vi skulle finde påskeæg
forskellige steder. Dette var en hyggelig men
kold tur. Da vi kom tilbage til klubben, fik vi
boller og varm kakao.
Vi har også været en tur i Baboon City. Der var
rigtig mange forskellige ting vi kunne prøve.
Bla. kunne vi hoppe på de store trampoliner,
køre radiobiler, spille på maskiner og meget
mere.
Vi har holdt en gallaaften sammen med UFL
Hjørring. Vi havde en super hyggelig aften
sammen. Vi havde underholdning, som var
konkurrencer, nogle af tingene var sværere at
udføre i galla kjole. Vi fik rigtig god mad.
Lørdag morgen fik vi morgenmad sammen,
inden UFL Hjørring kørte hjem.
Vi har haft besøg af en bank dame fra Nordea. Hun fortalte om hvordan man får lavet
et budget, så man har penge til hele måneden. Vi snakkede meget om de forskellige
lån, hvordan man kan låne og hvornår man
ikke kan. Generelt om økonomi. Om det er
godt at veksle penge i udlandet, om de forskellige dankort der findes og meget mere.
Det var en lærerig aften for alle.
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Nyt fra Grenå
Siden sidst er der ikke sket så meget i UFLGrenaa.
Vi har haft den årlige Generalforsamling
hvor de fleste blev genvalgt, kun et par nye
ansigter kom til.
Lørdag d.29/4 var vi en tur i Skandinavisk
dyrepark. Det var utroligt spændende, da
der ikke var så mange i parken så vi kunne
komme tæt på og se de hele, selvom isbjørnene var lidt dovne men de kom da i vandet
til sidst.
Ellers er klubaftenerne bare gået med hygge
og samvær.
Tina

Unge for Ligeværd
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Nyt fra Rosenholm
Så har vi haft banko igen d. 1. marts og gør
det igen sidst i maj da Sofie og Lene skaffede
så mange sponsorgaver til vores Jule banko
sidste år
 3 marts havde vi general forsamling og 2
nye ind i bestyrelsen, den nu består af
Formand: Henrik, næstformand Lene,
webmaster Michael, Lasse, Christian samt
2 Suppleanter Amalie og Britt.
 Sidst i marts var vi nede i bostøtten
og se Kim Larsen musical. Hvor nogle
af medlemmerne spillede blandt andet
Jesper, Britt og Henrik m.m. Det var en god
oplevelse se flere billeder og video klip fra
musicalen på hjemmesiden.

 I starten af april stod næstformanden Lene for
påske klip. En god og kreativ aften.

 26, april har vi haft hjertestarter kursus. For nogle
var det første gang og andre godt at få det genopfrisket. Som webmaster Michael stod for. Han skaffede
førstehjælpskursus udstyret igennem Charlies første
hjertegalla tilbage i 2011.
3. maj havde vi kreativ aften hvor det blandt andet
lavede post kort og smykker. Lene viste hvordan man
skulle gøre.
Når i læser om de næste Aktiviteter kan jeg ikke sige
så meget om det da vi ikke nået til aktivitets datoerne
for der var jo deadline for bladet 5. maj.
17. maj var klubben inviteret til Julies 20 års fødselsdag
27. maj køre vi en lille flok i 2 biler til Landbrugsmessen
Gl. Estrup. 31. maj havde vi banko i klubben med det
sponsor gaver der var til overs fra sidste banko aften.

Se flere billeder og videoklip
på hjemmesiden.
Scan koden eller gå ind på
www.ufl-rosenholm.dk
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Nyt fra
Herning Ikast Brande
I Herning Ikast Brande UFL har vi haft nogle
dejlige aftener, her i de første måneder af
året.
Vi har været i DGI huset i Herning, hvor alle
svømmeglade fik lidt motion, og ikke mindst
en dejlig oplevelse i vandet.

Først i april måned tog vi alle, for første gang
med UFL, ud og spise. Vi spiste på Pizzeria
Marco Polo, i Herning. En dejlig oplevelse,
hvor vi hyggede, blev opvartet og fik nogle
super gode pizzaer. En rigtig hyggeaften,
hvor alle blev dejlig mætte - ja, nogle kunne
endda spise dessert 

Unge for Ligeværd
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Senere i april måned havde vi en anderledes
og sjov cafe-aften. På vores cafe aften spiller
vi normalt spil eller laver noget kreativt, men
denne aften ”spillede” vi på en anden måde.
Vi er så heldige, at vi er i nogle store lokaler,
og derfor havde plads til at lave konkurrencer
rundt i lokalet, hvor vi var inddelt i hold og
kæmpede mod hinanden.

Konkurrencerne var; dåsekast - rispose-kast ringspil - wii-bowling - lakridssnørre-spisning
- ”hvem kan ramme flasken” m.m.
Der blev kæmpet og ikke mindst grinet,
og da alle havde kæmpet så bravt, var der
selvfølgelig kun vindere, og alle fik en lækker
flødebolle som belønning.
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Nyt fra Vestjylland
Generalforsamling 2017
Mandag d. 13. marts var det tid for UFL Vestjyllands årlige Generalforsamling i klubbens
lokaler, der var et meget pænt fremmøde af
klubbens medlemmer. Der var omkring 30 der
var mødt frem.
Efter der var blevet afviklet Generalforsamling, var det tid til kaffe og dejlige hjemmebagte boller som klubben serverede. Ved
årets Generalforsamling fik bestyrelsen nye

medlemmer, Thomas Beier, samt Carsten
Lund Jørgensen kom ind som bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter blev Andreas
T Jensen og Simon Palm valgt ind. Vores
Generalforsamling bliver afholdt samme aften som ”Lokalforeningen Ligeværd Vestjyllands”, så snakken gik lystigt under kaffen.
Alt i alt en rigtig hyggelig aften i god ro og
orden.
Skrevet af Rasmus
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Forårsfest 2017
Den 28. april var det blevet tid til årets forårsfest i UFL-Vestjylland sammen med Lokalforeningen Ligeværd Vestjylland.
Der var samlet 63 til en festlig aften i Teen
Dance lokalerne i Struer, hvor der blev serveret en 3-retters dejlig menu, som bestod af
forret: butterdejs-skal med fiskefilet, rejer og
dressing, hovedret: kalvesteg stegt som vildt
med waldorfsalat og dessert: fløderand med
jordbærsovs til. Imellem hovedret og dessert
blev der solgt amr. Lotteri med nogle fine
gevinster, der var købt ind til lejligheden.
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Da alle havde fået det de kunne spise, var
dansegulvet åbent. Desværre var vores planlagte musik ramt af sygdom, så to af vores
medlemmer i UFL Vestjylland havde sørget
for diskotek og spillede op hele aftenen, de
kalder sig for ”Disko PR”. Super fin indsats af
Simon & Anders.
Til natmad blev der serveret boller med ost
og pålæg. Alt i alt en super god aften med
et godt fremmøde og med godt humør og
noget godt mad.
Skrevet af Rasmus Riis Jensen

Når UFL Vestjylland har alm. klubaften
d. 1.Maj var vi samlet 35 unge mennesker
til en alm. hyggelig klubaften, hvor der blev
spillet både Xbox og kort spil. Nogle sidder og
hører musik og får en hyggelig snak sammen.
Omkring kl. 20 blev det tid til aftenkaffen,
som var kanel snegle, bagt af Tove Østergaard.
Og så var endnu en vel overstået klub aften
forbi. Det er altid hyggelig at komme i UFLVestjylland til klub aften, folk er altid glade
og positive at være sammen med.
Skrevet af Anders R.J.
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Nyt fra Svendborg
Her det sidste nye fra Svendborg afdelingen.
Vi oplever mange gode, spændende og sjove
ting, hvis vi selv skal sige det.I vores bladudvalg, dvs. dem som skal være med til at
skrive opslaget til dette blad, er der kommet
nye folk. Det er fortsat Betina (vejleder),
Thomas og Orla.
Lørdag d. 11. marts var vi på rundvisning på
TV2 i Odense, sammen med UFL-Odense.
Det var en spændende og hyggelig dag.
Mandag d.13. marts havde vi generalforsamling. Det var en spændende eftermiddag,
med både kampvalg og omvalg. Der var rift
om pladserne i bestyrelsen, og det er jo skønt
med alle de engagerede unge mennesker.
Bestyrelsesweekenden var en god oplevelse
for dem som var med. Både de unge og vejlederne. Det som huskes bedst, er den gode
fest. Men også alle de grupper vi var ude i, og
lave gruppearbejde.Vi synes selv, det er nogle

rigtig gode spørgsmål, som vi hver i sær i
grupperne fik lavet.
Vi var d.3. april på besøg i Svendborg kommunes byrådssal. Der var vi oppe og besøge
Curt Sørensen, den tidligere borgmester i
vores kommune. Han har jo tidligere besøgt
os i klubben, så nu var vi heldige at få lov at
besøge ham. Vi talte med ham netop om
bestyrelsesweekenden, hvilket han synes lød
helt vildt spændende.
Mandag d.17. april havde vi påskefrokost
i klubben. Dette var kun for betalende
medlemmer, så vi var et lille men hyggeligt
selskab. Der var god mad, det var det traditionelle, så der var noget for en hver smag.
Efter maden havde vi Bingospil, og præmierne var også i påsketema. Men vi skulle da
ikke snydes for kiks og ost, samt frugtsalat,
så det fik vi efter bingospillet.
Det var det for denne gang.
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Nyt fra Ålborg
DSB: Vi Havde besøg af DSB som skulle fortælle om brugen af Rejsekortet, Vi var rigtigt
glade for at DSB ville komme forbi, og gøre os
klogere på regler og om hvordan et Rejsekort
bliver brugt. Vi vil helt klart anbefale alle
klubber der ikke har haft besøg af DSB at
gøre det, for i får så meget ud af det og bliver
klogere.

Spille-Hyggeaften: Vi holder her en spille
hygge aften, hvor der bliver spillet en masse
forskellige spil, det var rigtigt hyggeligt og
masser af grin.
M.v.h. fra alle i UFL-Ålborg

UFL-Hjørring: D 2 Maj fik vi et dejligt besøg
Fra UFL-Hjørring. Rigtigt søde og dejlige
medlemmer, rigtigt dejlige mennesker. Så
tusinde mange tak for besøget, vi glæder os
til MEGET mere sammenhold med jer.
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Nyt fra Tønder
debat. Man kunne blive videofilmet til politikerne som så
skulle med til Bornholm til sommer og de spørgsmål der
var tilbage fra debatten ville også bruges på Bornholm. Vi
fik både formiddagskaffe og lækker frokost. Senere hen
skulle vi ud og lave aktiviteter i det fri med bål og en af de
andre UFL’er smed tøjet og hoppede i vandet og meget
mere. Om aftenen var der festmiddag og dans og baren
åbnede senere. Søndag var det bare morgenmad og bare
hjem.

22 februar, fastelavn og fællesspisning hos Bjarne og Maj.
I år til fastelavn blev der serveret spaghetti m. Kødsovs
og salat til. Til dessert fik vi fastelavns boller. Nogen af
medlemmerne var så fine klædt ud. Fastelavnstønden var
så fin pyntet og fyldt med godteposer. Nikolaj blev kattekonge og Claus B blev kattedronning. Det var en rigtig god
aften og det bliver nok en fast tradition at holde fastelavn
hos Bjarne og Maj.

29 marts besøge vi Jens Kristians arbejdsplads på Sapa.
Det er 3-4 gang at vi har været ude at besøge Jens
Kristians arbejdsplads, men det er altid lige så spændende
hver gang. Vi startede med en rundtur i produktionen. Vi
skulle have sikkerhedssko, gul vest og hjelm på. Efter endt
rundvisning fik vi serveret sandwich, sodavand og lidt til
den søde tand. Rigtig god aften.
31 marts til 2 april var der Bestyrelses weekend på Vingsted centeret. Vi nåede ikke at være med fra om fredag
da vi var på arbejde. Lørdag kørte vi afsted ved kl. 6:00
om morgenen så vi kunne nå at været med fra starten
af. Først havde vi oplæg hvor vi både skulle stå i blandet
grupper og finde spørgsmål om bolig arbejde sport og
fritid og meget mere. En del af de spørgsmål skulle så
stilles til politiker som kom fra Vejle, så det blev til en

5 april var vi til Sort Sol arrangement som Lev stod for.
Vi skulle alle sammen mødes på adressen Strucks alle 9 i
Tønder kl. 17:00 hvor vi ville blive samlet op af en stor bus.
Vi kørte til Tyskland og spiste på en kro der hedder Rickelsbüller Hof, hvor vi fik wienerschnitzel, brasede kartofler,
salat og sovs. Inden vi skulle køre videre fik vi en lille en og
skålede med værts parret. Altid hyggeligt at være der. Vi
kørte videre til Sølsted mose hvor vi så sort Sol. Det var en
rigtig god oplevelse og god aften.
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10 maj Gokart v. Egil Thyssen og fællesspisning. Det er
altid fedt at komme ud til Gammelby action hvor vi køre
gokart. I de gokart kan man sidde 2 personer i. Den ene,
føreren, styrer og gir den gas, passageren kan lade som
om man styrer. Det skal lige siges at man kan godt blive
meget beskidte ved at køre i gokart. De som ikke køre,
tænder op i grillen og traditionen er altid at det er ringrider
pølser med masser af kartoffelsalat og brød. Det er altid
en tradition at vi hvert år kommer ud at køre Gokart.

26 april var der foredrag om ADHD, ved Bettina Mozart fra
Fyn og Hanne fra psyko-infocenteret. Det var spændende.
Først var det lidt det tørre stof, vi hørte om hvordan man
kan finde ud af om man har ADHD symptomer og hvad
man kan gøre som pårørende og meget mere. Efter det
tørre stof fik vi kaffe, sodavand og masser af kage. Efter
pausen kom Bettina Mozart på, og fortalte om sit liv og
hvordan det er at leve med ADHD og det at have børn
som også har arvet ADHD og flere sygdomme. Meget
spændende.

17 maj har vi sjov og leg.
24 maj har vi leg i soldaterskoven v. Lars Ravn fra DGI
31 maj er der pinse og fællesspisning i Niebull
2-3 juni Dyrskue i Aabenraa.
7 juni Egens spillet opføres i klitterne på lakolk Rømø/
klubaften.
14 juni Leg i soldaterskoven v. Lars Ravn fra DGI
21 juni Leg og sommerafslutning i Soldaterskoven ved
Lars Ravn fra DGI, hvor vi først laver nogle sjove lege og
der efter får vi vores årlige grillpølser, kartoffelsalat, salat
og flutes.
Vores nye 6 måneders program bliver udleveret til alle
medlemmer inden vi går på sommerferie. Vi ønsker alle
en rigtig god Sommerferie -mange hilsner fra alle os
medlemmer i UFL-TØNDER

LANDMAND

GRØN PEDELMEDHJÆLPER
3 Maj havde vi førstehjælp og hjerte-starter kursus. Vi
startede med teori i ca. 2 timer og så holdte vi en pause.
Efter pausen fandt vores instruktør Claus dukkerne frem,
hvor vi skulle prøve at øve førstehjælp. De medlemmer der
var der den aften gav den virkelige gas. Til slut prøvede vi
hvordan det var at bruge en hjertestarter. Det var en rigtig
god aften og de som deltog fik diplomer.

90 %

går direkte i job
efter uddannelse
på skolen

Ulvedalsvej 30-34 | 7470 Karup J. | Tlf.: 86 66 22 68
detny@havredal.dk | havredal.dk
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Regnskab 2016
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 2015.
Regnskabet bliver gennemgået på UFL’s
landsbestyrelsesmøde, hvor vi sammenligner
tallene i regnskabet med budgettet/forventningerne for 2016.
Årets resultat viser et resultat på -337.414 kr.,
55.578 dårligere end i 2015.
I 2016 har vi haft en større indtægt på kontingenter ca. kr. 14.000 i forhold til 2015. Vores
tilskud fra DUF er i 2016 kr. 25.000 mindre
end i 2015. Der har været færre indtægter
på projekter. Vores annonceindtægter ca. kr.
18.000 mindre.
RESULTATOPGØRELSE 2016
Indtægter
Projekter
Mødeaktiviteter
Tjenesteydelser
Medlemsblad
Administrationsomkostninger
Årets resultat
BALANCE 2016
Aktiver
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital primo
Overført overskud / underskud
Egenkapital
Leverandør af tjenesteydelser
Kortfristede gældsforpligtigelser
Gældsforpligtigelser i alt
Passiver i alt

Udgiften til mødeaktiviteter er på samme
niveau som i 2015.
Der er en besparelse på posten tjenesteydelser i 2016. Det skyldes en besparelse på
posterne; kørselsgodtgørelse, frikøb af bestyrelsesmedlemmer og telefongodtgørelse på
ca. kr. 20.000.
På posten medlemsblad er der en besparelse
på ca. kr. 7.000, hvilket skyldes ny bladdistributør. Udgiften til administrationsomkostning er på samme niveau som i 2015.
Vores medlems antal står også i vores regnskab. Pr. 31 december 2016 er medlemstallet
opgjort til 1.157.Her fremgår det, at vi har 491
medlemmer som er under 30 år, 445 medlemmer som er over 30 år og 221 medlemmer
som støtter UFL.

2016
2.201.223
-1.506.963
-149.965
-349.489
-200.952
-331.268
-337.414

2015
2.482.356
-1.707.966
-151.184
-365.966
-207.887
-331.189
-281.836

2016
16.707
16.707
406.202
422.908
422.908

2015
45.735
45.735
1.050.203
1.095.938
1.095.938

650.748
-337.414
313.334
109.574
109.574
109.574
422.908

932.584
-281.836
650.748
445.190
445.190
445.190
1.095.938

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
Unge for Ligeværd
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Hellegårdsvej 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6222 2410 • www.skovhaven-fyn.dk

Fonden Skovhaven tilbyder:
• Social- og botræning i midlertidig botilbud og minibofællesskaber,
jvf. Lov om Social Service § 107
• Længerevarende botilbud, jvf. Lov om Social Service § 108
• Pædagogisk afdækningsforløb af ¾–1½ års varighed
• Individuel støtte og selvforståelseskurser
• Aflastning
Desuden tilbydes i Dagværket:
• Aktivitet og samvær, jvf. Lov om Social Service § 104
• Aktivitet og beskyttet beskæftigelse, jvf. Lov om Social Service § 103
• Ressourceafklaring
• Afdække, afprøve og udvikle kompetencer og færdigheder
• Dagbehandlingstilbud, jvf. Lov om Social Service § 102
Frem for alt er vi et sted, der har hjertet med
En medarbejdergruppe med fokus på hele mennesket og det
helt særlige, som hver enkel har med sig af styrker, relationer,
interesser og behov for hjælp og støtte. Vi er optaget af
kontakten med de mennesker, som det hele drejer sig om.
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UFL Hjørring

UFL Thy/Mors

UFL Thy/Mors

UFL Hjørring

1

16

UFL Aalborg

UFL Randers

19 UFL Vestjylland UFL Aalborg 11
UFL 8800/Viborg

9

UFL Grenaa

UFL Rosenholm

5

12

UFL Randers
UFL Vestjylland
2 UFL
6
Aarhus
UFL
Grenaa
UFL Herning, Ikast-Brande
24
3 UFL 8000C Aarhus
UFL Ringkøbing/Skjern
UFL Rosenholm
UFL 8800/Viborg
UFL Storkøbenhavn

UFL Vejle
18
UFL Herning, Ikast-Brande
UFL Ringkøbing/Skjern
UFL Sydvest

14

UFL Lillebælt
UFL Vejle

8

UFL Odense

10
21 UFL Vest Fyn

UFL Sydvest

20

UFL Vestsjælland

UFL Lillebælt
UFL Tønder

17

15

UFL Sønderborg

23

UFL Roskilde
UFL Storkøbenhavn

UFL Klub Futura

4

UFL Roskilde

22 UFL Svendborg
UFL Odense
UFL Klub Futura

UFL Sønderborg
UFL Vest Fyn

UFL Tønder

13

UFL Aarhus
UFL 8000C Aarhus
UFL Vestsjælland

UFL Svendborg

Unge for Ligeværd
1 UFL – Aalborg

Formand: Daniel Jørgensen, 30 42 20 91

2 UFL – Aarhus

Formand: Bente Hegewald, 51 21 04 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19
www.ufl-århus.dk

3 UFL - 8000c Aarhus

Formand: Frederik Trier 30 27 47 87
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
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13 UFL – Storkøbenhavn

Formand: Mike L. Græse, 23 46 96 65
Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkobenhavn.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: Sebastian Troels, 29 88 99 34
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

6 UFL - Herning, Ikast-Brande

17 UFL – Tønder

7 UFL – Hjørring

18 UFL – Vejle

Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84
www.uflhib.dk
Formand: Jeanette Christensen,
Ulla Jensen, 28 91 98 05

8 UFL – Lillebælt

Formand: Loa Rasmussen, 20 20 46 81
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

12 UFL – Rosenholm

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

Formand: Maj Frodelund, 21 75 06 14
Jytte Frodelund, 40 40 26 59
www.ufl-toender.dk
Formand: Betina Jensen, 24 66 01 24
Anders Hareskov, 28 56 84 44
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

23 UFL – Roskilde

Vejleder: Gitte Kronbak Nielsen

24 UFL – Ringkøbing/Skjern

Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov

DHL-Stafetten 2017
Århus 15. august
Ålborg 30. august
København 31. august

Husk at give besked til sekretariatet hvis i tilmelder jer.

