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FORMANDEN HAR ORDET...
Hej alle
Så er der sommer over landet, og det er snart sommerferie.
Næste gang vi ses er til landsmødet, hvor vi har generalforsamling. Der vil, blandt andet, være underholdning og
festmiddag om aftenen. Jeg håber at der mange, der melder
sig til, og at vi får en rigtig god og sjov dag.
Husk at lave en playliste og sende ind, og indsend gerne
UFL-prisen til mig eller Mette Davidsen.
Ellers håber jeg at det går godt i klubberne.
Jeg glæder mig til at se hvad I har lavet den seneste tid.
Ellers ikke så meget herfra.
Hilsen jeres formand
Mette Holm

LANDMAND

GRØN PEDEL- OG

BUTIKSMEDHJÆLPER

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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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

Minh Quan Hjortlund
Tlf. 21 66 95 72
Hjørring

Bente Hegewald
Tlf. 51 21 04 42
Århus

Laust Møller
Tlf. 53 77 24 12
Storkøbenhavn

Tina S. Rasmussen
Tlf. 22 98 08 86
Grenaa

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

Suppleant
Christina
Dueholm Jensen
Herning Ikast Brande

Suppleant
Pernille
Feldt Poulsen
Roskilde

Suppleant
Tea Møller
Christiansen
Klub 8000C
tlf. 29 80 86 50

Vejledergruppen: Anette Østergaard, Anders H. Andersen,
Mette Hansen, Christian Philips, Georgiana Timofte
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UFL PÅ FOLKEMØDET
Igen i år deltog UFL sammen med Ligeværd i
folkemødet på Bornholm.
Vi var tre unge fra landsbestyrelsen afsted
fra tre forskellige klubber, så vi var godt
repræsenteret. Vores primære opgave var at
fortælle folk, der kom forbi teltet om appen
DigiSafe, som mange af os har et godt kendskab til. Der blev også tid til at komme hen i
andre telte og høre spændende debatter.
Den første dag var vi ovre i DUOS telt og høre
Esben fra sekretariatet tale om hvordan vi
bedre kan sikre os mod at få stjålet vores
personlige oplysninger. Super spændende.

Det var første gang jeg deltog og lige da jeg
meldte mig var jeg møg nervøs og usikker,
men da vi så kom derover og det hele gik i
gang, slappede jeg af. Folkemødet er et stort
sted, men alle, der kom forbi havde et smil
på læben og viste interesse i hvad det nu var
vi stod og fortalte om. Samlet set så var hele
oplevelsen en super fed måde at få vores
budskab ud på. Når ikke vi opholdte os på
pladsen, så tilbragte vi tiden i det sommerhus hvor vi boede.
M.v.h. Pernille Poulsen, UFL
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Landsmødet
29./30. september 2018
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 PowerPoint.
Om aftenen er der festmiddag og musik.

• Husk at udfylde både side 11 og 12
•	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 2018
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 2017/2018.
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 2018

Send billeder og tekst samt oplysning om
”fortællere” til thomas@ligevaerd.dk senest
manag den 3. september 2018.
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

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

285 kr.

Dobbeltværelse = enkeltværelse med en opredning

Overnatning i
Sengetøj og håndklæde er
3-sengsværelse inkluderet
Overnatning i
Sovesal

HUSK selv at medbringe
sovepose+underlag/luftmadras

200 kr.
75 kr.
Kr. i alt:

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

Beløb

12
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LANDSMØDET

29./30. september 2018
Sidste tilmelding er den 31. august 2018
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
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LANDSMØDET

29. september 2018
PROGRAM
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INDKALDELSE TIL

GENERALFORSAMLING I UFL
Kære UFL’er
Du indkaldes hermed til UFL’s generalforsamling
Lørdag den 29. september 2018 kl. 14.45
Dagsordenen ser sådan ud:
Pkt. 1
Valg af ansvarlig mødeleder
Pkt. 2 Valg af referent
Pkt. 3 Bestyrelsens årsberetning fremlægges til debat og godkendelse
Pkt. 4 Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
Pkt. 5 Evt. indkomne forslag, herunder forslag til modernisering af vedtægter
Pkt. 6 Fastlæggelse af budget og kontingent
Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende er på valg:
Jonas Aamand - Lillebælt
Kirstine Henningsen - 8800/Viborg
Laust Møller - Stor Kbh
Isakur Johannessen - Sydvest
Suppleanter på valg:
Tea Møller Christiansen - 8000C
Pernille Feldt Poulsen - Roskilde
Pkt. 8 Valg af revisor
Pkt. 9 Eventuelt
Bestyrelsen besvarer gerne korte og lette spørgsmål på generalforsamlingen. Spørgsmål som
kræver forberedelse bedes venligst indsendt til Anette Østergaard på anette3014@gmail.com
senest d. 15. september. UFL’s bestyrelse forsøger at få bestyrelsesmedlemmer fra så mange
lokalforeninger som muligt – så vi er repræsenteret fra hele landet.
Såfremt der er kandidater som ønsker at opstille til landsbestyrelsen, bedes I venligt kontakte
formand Mette Holm på tlf.: 23 10 70 08 eller mail mette_328@hotmail.com, senest 7 dage og
helst 14 dage før generalforsamlingen.
Det er ikke muligt at stile op på selve generalforsamlingen.
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UFL-PRISEN
– uddeles på landsmødet i september 2018

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. 7. august 2018.
De unges indstilling sendes til:
Mette Holm – mette_328@hotmail.com og
Celine Poulsen – celine@ligevaerd.dk
Vejledernes indstilling sendes til:
Anette Østergaard – anette3014@gmail.com
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NYT FRA SVENDBORG
Siden sidste blad har vi i Svendborg afholdt generalforsamling
og har nu en ny bestyrelse. Det
betyder også, at der er en ny med i
bladudvalget.
Til bestyrelsesweekenden var der
et pænt fremmøde, og det var en
god generalforsamling. Det var en
dejlig weekend, med masser af
dejlig mad. Rare mennesker fra alle
de andre klubber rundt i landet.
Til den ene klubaften havde vi
spilleaften. Der var både dartspil,
bobspil, bordtennis og fodboldspil.
Det var en sjov og god aften.
D. 16/4 samlede vi skidt og skrald
på vejen, og fik samlet en god portion. Så er der da lidt mindre skidt
i vores by. Imens nogle gik tur, blev
andre tilbage og lavede mad. Vi fik
sunde burgere.
D.30.4. holdte vi klubaftenen i
cafeen, og der sørgede bestyrelsen
for aktiviteter, som de havde lært
på bestyrelsesweekenden. Det var
både sjovt og hyggeligt.
Ellers har vi hygget sammen alle
sammen, og spillet en masse spil
fået noget god mad.
I starten af juni var vi alle sammen
nede at spille minigolf. Vi spiste
også sammen hvor vi grillede

Unge for Ligeværd

hjemmelavede spyd, med diverse tilbehør. En enkelt hoppede i det kolde vand. En havde fødselsdag, og en anden havde haft dagen før, så kage,
slik og fødselsdagssang blev det også til.
Udover klubaftener har nogen været afsted
til Høje Bøge Open Air, Maj-fest på Sydfyns fri
fagskole, og andre har været en tur på Brangstrup
festival. Så alt i alt har det været et fantastisk
begivenhedsrigt forår.
I kan se mange flere billeder på vores facebookside: uflsvendborg.
Hilsen UFL Svendborg
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NYT FRA ROSKILDE
Vi har oplevet en masse sammen i Klub Roskilde her i det
dejlige forår. Vi kan bare dét der
med at feste og samle andre
UFL’er til fantastiske og hyggelige timer. Vi har holdt gallafest
med smukke kjoler, dejligt
samvær og dans til Candy Floss,
som er Roskilde’s bedste liveband. Vi har haft en wellness
aften, som var en sand fornøjelse, og vi har besøgt Musikstedet Gimle med rundvisning og
hygge i Gimle’s cafe.
De Bedste Hilsner
fra UFL Roskilde

Unge for Ligeværd
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NYT FRA RINGKØBING
Der er stadig mange førstegangsoplevelser
hos os i Ringkøbing. Vi har været til bestyrelsesweekend og vejlederdag, og det var en
fantastisk oplevelse for os alle. Vi er klar igen
næste år.
Vi har afprøvet den samarbejdsøvelse I
lavede på bestyrelsesweekend, hvor vi med
flettet snor skulle bære vand sammen. Det
var sjovt, desværre fik vi ikke taget billeder.
Vi har haft sundhedsuge, hvor vi har haft
fællesspisning med mad over bål. Vi fik

hjælp af vores madmor Malene, og det blev
fantastisk mad. Til en caféaften nød vi det
gode vejr og lavede skumfiduser over bål. Det
er altid hyggeligt.
En fantastisk aften i foråret var vi på besøg
hos Adventure parken, hvor vi hyggede med
mad og en omgang Adventuregolf. Det var
vildt svært, men sjovt, og det var bidende
koldt, så det blev kun til en omgang.
Hilsen UFL Ringkøbing
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NYT FRA VIBORG
Den 27. maj rejste vi 12 unge mennesker
afsted på ferie til Tyrkiet. Vores vejleder Kim
og en frivillig, Teddy, var med på ferien.
Det var en rigtig dejlig ferie med afslapning
og fysiske aktiviteter. Vi boede på et hotel
med mange swimmingpools, og det var allinclusive. Vi spiste sammen om morgenen og
om aftenen. Til frokost var det mere når det
passede den enkelte. Om aftenen hyggede vi
os med en lille bytur eller drinks, underholdning og diskotek.

Om dagen hyggede vi os ved poolen, wellness og beauty salon. To dage var vi på tur.
Den første tur var ud at sejle med et stort
piratskib, hvor der var mulighed for at bade i
havet. Vi lagde til land to steder. Om bord var
der skumparty. Den anden tur, var vi ude at
køre ræs i buggy biler. Det var sjovt og støvet.
Alle havde en dejlig ferie, og vi vil gerne
afsted igen.
Venlig Hilsen UFL Viborg
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NYT FRA KLUB 8000C

Vi har været på hyttetur i Skæring. Vi havde
godt vejr, og det var næsten lige som at
være på Mallorca. Vi havde en rigtig hyggelig
tur. Vi har været i Skanseparken for at spille
Kongespil. Der var også nogle, der spillede
petanque, mens andre hyggesnakkede,
spiste flødeboller, og nød det gode vejr. Vi
har haft fællesspisning, hvor vi lavede mad

ud fra en ny kogebog. Vi lavede tortilla med
laks og asparges, og med bananpandekager
til dessert. Vi har også haft spilleaften, hvor
vi spillede Ludo og 21. Og spiste is. Vi er generelt ret glade for mad, måske vi skulle hedde
Madklub8000C :-)
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Hilsen Klub 8000C
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NYT FRA VESTSJÆLLAND
D. 4 maj mødtes vi ved Det Grønne Byrum,
som er et sted Slagelse Museum har lavet,
hvor der er fri mulighed for at lave bål og
nyde de flotte blomster, krydderbede, bærbuske osv. Vi havde lavet dej til snobrød og
havde pølser med, som vi grillede over bålet.
Vi sluttede den hyggelige aften af med kaffe
og en hjemmelavet kage.

Vi var ikke så mange i klubben d.18. maj, så
vi sad og hyggede os og spillede Ludo i vores
hyggelige gårdhave.
Vi har holdt vores årlige sommerafslutning
med en rigtig hyggelig sommerfest, hvor vi
spiste lækker mad og nød det fantastiske
danske sommervejr. Det har været et dejligt
år i klubben, og vi glæder os allerede til vi
starter op igen efter sommerferien.
RIGTIG GOD SOMMER ALLE SAMMEN!
Hilsen UFL Vestsjælland
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NYT FRA THY/MORS
Vi har været på by løb i Thisted, hvor vi fik
spørgsmål b.la. omkring byen og om bygninger nede i gågaden, som vi skulle ned og
finde ud af. Det var en rigtig hyggelig aften,
men også lærerigt.

Vi har været på vores sommertur, som i år gik
til Jesperhus. Vi kunne komme ind i blomsterparken, hvor vi var rundt og se de flotte
blomster, de forskellige dyr, og vi prøvede
også nogle af forlystelserne.

Vi var meget heldige med vejret, så der blev
spist morgenmad, frokost og aftensmad
udenfor. Deres badeland blev også godt
brugt, samt det udendørs badeland. Ellers
hyggede vi os sammen med hinanden.

Vi har, sammen med UFL Vestjylland, været
ude at besøge en af vores vejlederes arbejde,
en grisegård. Vi startede med at se deres
maskiner, traktorer og mejetærsker. Vi var
også oppe og sidde i de store maskiner.
Efterfølgende var der pølser og brød til os. Da
vi havde spist, var der et teater som øvede
omme bagved som vi måtte se på.

Der blev snakket meget med hinanden på
tværs af klubberne. Det var dejligt at se
hinanden. Vi sluttede af med kaffe og kage
inden vi skulle hver til sit.
Venlig Hilsen UFL Thy/Mors
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NYT FRA TØNDER
Onsdag d.16 maj var vi på besøg på Højer
Brandstation, hvor en af vores medlemmer
arbejder. Kim og en af hans kollegaer viste
os rundt, og fortalte hvordan det er at være
brandmand.

Vi så bilerne, og nogle prøvede at sidde i
nogle af bilerne. Nogle af os fik lov til at
prøve sprøjten. Når der er tryk på vandet,
kræver det, at man holder godt fast. Vi sluttede aftenen af med sandwich, som vores
søde medlem Kirstine havde lavet til os, og
en sodavand, som Højer Brandstation havde
sponseret. Her i Tønder har vi de sejeste
medlemmer, da vi havde aftalt at en del af
os, skulle cykle derud. Men det blev kun de
sejeste, der trodsede vinden og kom cyklende.
Onsdag d. 6 juni mødtes vi ved klubben, og
kørte ned til den kinesiske restaurant i Flensburg, hvor vi fik en stor og lækker buffet. Det
var en rigtig hyggelig aften med masser af
god mad og glade mennesker.
Hilsen UFL Tønder
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NYT FRA SYDVEST

UFL Sydvest har været en tur i Ribe og se på
gamle biler og motorcykler. Det bliver afholdt
hver tirsdag i sommerperioden, så vi har
flyttet vores klubaften for at komme derned.
Bagefter var vi inde og få en vaffelis.
Vi været på byvandring i Esbjerg hører lidt
byhistorie og om havnen. Det var en kold
fornøjelse, men rigtig spændende.

Vi tog til Fanø en onsdag. Her tog vi færgen
fra Esbjerg til Nordby. Her var vi også på byvandring og hørte om et skibsværft fra middelalderen. Nogle så sæler i vandet, hvilket
de var meget opsat af. Herefter sluttede vi af
med at få en is inden vi tog færgen tilbage til
Esbjerg.
Vi var til Vestkystløbet i Esbjerg den 10/6,
hvor vi skulle løbe eller gå 5 km. Vi sluttede af
med grillpølser og hyggeligt samvær.
Vores sommerafslutning foregår til Varde
Sommerspil hvor vi skal se Chaplin. Vi starter
ud med at spiser på et lokalt spisested i
Varde. Ellers har vi bare vi haft almindelig
klubhygge.
Vi ønsker alle en god sommer.
Venlig hilsen fra UFL Sydvest

Unge for Ligeværd
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NYT FRA
HERNING IKAST BRANDE
Så kom sommeren – i maj måned. Vejret har
været forrygende til vores udendørsaktiviteter, som var planlagt til forårsmånederne.
Vi mødtes på græsplænen ved vores lokaler,
og en gang rundbold blev hurtigt arrangeret.
Andre hyggede og snakkede, og et spil ludo
på et tæppe blev det også til.
Næste klubaften foregik på fodboldbanen, hvor der var mulighed for fodboldgolf,
klatrevæg og et spil fodbold på små mål på
multibanen. Aftenen sluttede vi af med en
lækker ristet pølse på grillen.

Sidst men ikke mindst holdt vi vores sommerudflugt til Tivoli Friheden i Århus. Vi
startede en tidlig lørdag morgen, kørte i
bus fra Herning til Tivoli Friheden. Vejret var
varmt – 28 grader – perfekt måde, at sige
god sommer på. Nogle var til det vilde, andre
var bare til hygge og se på. En super dejlig
dag, men meget varm.
Nu holder vi alle sommerferie, og derfor
ønsker vi alle UFL’er:
EN RIGTIG GOD SOMMER – pas på hinanden.
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NYT FRA ROSENHOLM

På en luftig og typisk sommer dag
i juni gik vi ud til Kalø slotsruin med
sandwichene under armen, og nød
den smukke udsigt udover Kalø vig
bugt, med udsigt til mols bjerge.

é Sidst i maj tog klubben til aften

åbning på ARoS. Henrik og Jesper
nød aften solen på terrassen efter vi
hade være oppe i regnbuen.

Først i maj gentog vi succesen med banko.

På en solbeskinnet i maj var vi på besøg i
UFL Randers med spisning

Se flere billeder og video
klip på hjemmesiden. Scan
QR koden eller gå ind på
ufl-rosenholm.dk

Unge for Ligeværd
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NYT FRA RANDERS

Fladbroløb d. 6. maj
Som sædvanlig troppede UFL Randers
talstærkt op til en dejlig solskinsdag, der gav
sved på panden, uanset om man gik eller løb.
Tue gav den fuld gas hele vejen! Efter løbet
hyggede alle 20 sig sammen med sandwich
og en ” tår vand”.

90-er fest d. 18. maj
I efteråret 2017 arrangerede Christina Bøstrup
et bankospil, der gav et flot overskud, som
blev brugt til 90’er festen d. 18. maj.
Der var buffet og drikkevarer. Næsten alle

havde fundet noget 90’er tøj , som blev luftet,
mens 90’er musikken satte lyd til festen.

Sommertur til Vrist
Fra fredag d. 1. juni til søndag d. 3. juni var
12 personer fra UFL Randers på hyggetur til
Vrist. Solen skinnede alle tre dage, så et par
stykker blev lidt røde på ryggen! Næste alle
var i vandet. Dem, der havde badetøj på, var
helt under! Simon og Thomas var grillmestrer
– De var begge ”mester – grillmester”
Det var en super god tur med højt humør og
god stemning fra morgen til aften hver dag!
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NYT FRA LILLEBÆLT
I maj var vi en del fra klubben, der
var til Bridgewalking – hvor vi gik på
toppen af den gamle Lillebæltsbro.
Det var en flot og dejlig oplevelse,
nogle var lidt mere nervøse end
andre, men alle klarede det super
flot.
Til vores spilleaften i klubben sidst i
maj var vi udendørs. Der blev spillet
kongespil, pigerne mod drengene
– og efter lyden at dømme, gik de
meget op i det. Pigerne vandt.

Unge for Ligeværd
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Til vores sommerafslutning var vi inviteret
på Munkegården (STU) i Brenderup. Vi fik
den store rundvisning af gamle elever, mens
elever fra Munkegården grillede mad til os
alle. Det var en hyggelig aften, dejlig mad,
godt selskab og alle fik ønsket hinanden en
dejlig sommer.
Go sommer fra os i
UFL Lillebælt!
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NYT FRA VESTJYLLAND
Bestyrelsen i UFL Vestjylland har lavet
turneringer som medlemmerne i klubben
kan melde sig til og deltage i. Der blev spillet
Ludo, Bob og Wii bowling, FIFA og bordfodbold. Der blev dystet på livet løs om hvem
der skulle vinde turneringen. Der blev også
kæmpet i air hockey. Efter turneringen fik vi
kaffe og kage og hyggesnakket. En rigtig god
aften i turneringens tegn.

Til klubaften var vi 20 personer som gik på
cafe. Det var det skønneste vejr og vi sad
udenfor og nød en øl eller sodavand. Andre havde valgt at spise is og pandekager.
Derefter fulgtes vi ad op i klubben hvor der
var kaffe og kage og flødeboller for Karsten
havde fødselsdag.

Unge for Ligeværd

Vi har været på tur til Thy. Da vi kom til Thy
mødtes vi med klubben UFL Thy/Mors. Det
første sted vi var, så vi på lidt maskiner og
hørte en lille historie. Så skulle vi lige køre
5 minutter i bussen, og da vi kom frem, var
der pølser med brød til os alle sammen. Efter
maden var der nogle, som var friske på at
hoppe i poolen, nogle sad og snakkede, mens
andre gik ned for at se prøven på teaterstyk-
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ket. Alle hyggede sig og have det sjovt. Til
sidst var der bagt kage og lavet varmt kaffe/
te.
Efter lidt snak mellem alle medlemmerne i de
to klubber, skulle UFL Vestjylland til at hjem
ad til Struer igen. Da vi næsten var i Struer,
hørte vi lige en af vejlederne give os lidt informationer om sommerafslutning.
Rigtig god Sommer her fra UFL Vestjylland
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NYT FRA GRENAA
Så er Grenaa på banen igen. Vi har haft travlt
med at planlægge klubbens årlige forlængede weekendtur, som i år går til Grønhøj
Strand Feriecenter. Vi skal tilbringe hele
lørdagen i Fårup Sommerland.
Derudover har vi været på Gl. Estrup Landbrugsmesse, som er blevet til en tradition,
men i år manglede vi nu alle hestene at kigge
på, men en god tur blev det alligevel.
Vi har også brugt det gode vejr til at være ude
og spille udendørs spil, og det er også blevet
til en gåtur til Baunhøj Mølle hvor man kan

se ud over hele byen. Så nu er der kun sommerferien at se frem til, hvor klubben holder
lukket hele juli, hvor batterierne skal lades op
til sidste halvår af 2018.
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NYT FRA STORKØBENHAVN
Siden sidst er der sket en masse spændene
ting.
D. 4. maj var vi ca. 20 fra UFL Storkøbenhavn
der drog afsted til Roskilde. Vi var nemlig blevet inviteret til Gallafest hos UFL-Roskilde, og
sikke en fest, vi glæder os allerede til næste
gang vi ses.
D. 9. maj Havde vi vores årlige Bakketur hvor
der både blev spist stor buffet og hygget
igennem til de sene nattetimer. Vi var godt
trætte da vi kom hjem.
D. 24. maj var vi hjemme i vores egen klub
og spillede rundbold ude ved vestvolden, der
ligger lige bag ved vores klublokaler.

D. 1. juni var vi på Dansebar i Roskilde hvor
musikeren Johnson fyrede festen af idet at
det var 5 års fødselsdag for selve handicaparrangementer på Dansebar.
Vi har ydermere også været en tur i Empire
bio for at se filmen “Fædre og sønner” hvor vi
bagefter fejrede Josefines fødselsdag.
Og nu er der ikke så længe til vores sommertur til Albanien. Den glæder vi os meget til!
Til slut vil vi lige informere om at vores hjemmeside er blevet opdateret.
Kig ind og se på den, den er blevet rigtig flot
:o) www.ufl-storkobenhavn.dk
Mange hilsner
UFL Storkøbenhavn
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MEDLEMSSTATUS
Hvert år d. 31. december gør vi status på, hvor mange medlemmer vi er i UFL. UFL havde d.
31.12.2017 på landsplan 1184 medlemmer - heraf 240 støttemedlemmer. Ovenfor kan i se,
hvordan medlemmerne under og over 30 år fordeler sig. I kan også se hvor mange støttemedlemmer i har i klubben.
MEDLEMSSTATUS PR. 31/12-2017

Ingen
8800/Viborg
Futura
Grenå
HIB
Hjørring
Klub 8000C
Lillebælt
Odense
Randers
Ringkøbing/Skjern
Rosenholm
Roskilde
Storkøbenhavn
Svendborg
Sydvest
Sønderborg
Thy Mors
Tønder
Vejle
Vestfyn
Vestjylland
Vestsjælland
Ålborg
Århus
I alt

Aktive
under 30 år
6
75
13
23
27
34
12
10
5
41
6
43
20
31
23
13
13
24
12
10
4
25
4
3
2
479

Aktive
over 30 år
0
24
31
9
11
16
5
13
15
32
2
19
5
63
7
17
14
14
22
12
3
47
19
35
30
465

I alt
6
99
44
32
38
50
17
23
20
73
8
62
25
94
30
30
27
38
34
22
7
72
23
38
32
944

Støttemedlemmer
38
6
12
10
26
5
0
6
5
18
1
2
0
30
2
9
5
7
11
17
1
12
9
1
7
240

I alt
44
105
56
42
64
55
17
29
25
91
9
64
25
124
32
39
32
45
45
39
8
84
32
39
39
1184

Har i spørgsmål til skemaet er i velkomne til at ringe til UFL på tlf: Thomas 20 69 08 50.
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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

3 UFL - 8000c Aarhus

Formand: Frederik Trier, 30 27 47 87
mail: ufl.klub8000c@gmail.com
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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

4 UFL – Klub Futura – Sydsjælland

15 UFL – Sønderborg

5 UFL – Grenaa

16 UFL – Thy/Mors

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

7 UFL – Hjørring

Formand: Jeanette Christensen, 27 29 67 45
Lone Hørsel, 30 85 86 89
Tinna Jensen, 30 85 86 91

8 UFL – Lillebælt

Formand: Michael Ø. Nielsen, 28 77 66 83
Elisabeth Paaske, 28 49 73 08
www.ufl-lillebaelt.dk

9 UFL - 8800/Viborg

Formand: Rasmus Vestager, 22 42 64 31
Kirsten Fabian, 20 49 00 25
Kim Erfurt, 24 63 10 75
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: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
Vejleder: Sebastian Troels, 29 88 99 34
www.ufl-soenderborg.dk
Formand: Pernille Bendtsen, 27 59 56 81
Anette Østergaard, 26 50 62 44
www.uflthymors.dk
Klubsted: Thisted

17 UFL – Tønder

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

18 UFL – Vejle

Formand: Lasse Jensen, 42 48 76 82
Susi Kirkegaard, susiekirkegaard@gmail.com
www.uflvejle.dk

19 UFL – Vestjylland

Formand: Simon Palm, 22 95 52 13
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
www.ufl-vestjylland.dk
Klubsted: Struer

20 UFL – Vestsjælland

Formand: Louise Starup Anholm
Inge Jørgensen, 58 26 49 77
Klubsted: Slagelse

21 UFL – Vestfyn

Formand: Poul Poulsen – Karsten Potempa

22 UFL – Svendborg

Formand: Signe E. Mortensen, 22 58 90 91
Vejleder: Birthe Ramsgaard 40 33 18 91
www.ufl-svendborg.dk

23 UFL – Roskilde

Pernille F. Poulsen, pernille.poulsen@live.dk
Vejleder: Gitte Kronbak Nielsen

24 UFL – Ringkøbing/Skjern

Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov
I samarbejde med UFL-Rosenholm arrangeres:

JULETUR TIL BERLIN
Torsdag 29. november – Søndag 2. december 2018
Torsdag 29. november

Kl. 06.30 Afgang Hornslet Station, kl. 07.15 Musikhuset Aarhus
Derefter opsamles der ned gennem JYLLAND
Deltagere fra Sjælland møder os i Vejle (aftales nærmere)
Herefter køres der med passende pauser ned gennem Tyskland, indtil vi når
vores meget centralt beliggende Hotel PANORAMA Am Adenauerplatz i Berlin.
Efter indkvartering kører vi en lille tur rundt i Berlin, så man kan fornemme,
hvor man er og ser alle lysene.

Fredag 30. november

4 timers byrundtur med dansktalende guide, derefter på egen hånd til
diverse juleindkøb og besøg på julemarked. Efter aftensmad kører vi en
tur til STARS IN CONCERT, på Europas største kongreshotel I Sonnenallè.
Se mere på www.stars-in-concert.de. En stor oplevelse venter, og vi har
som sædvanligt de bedste siddepladser i salen.

Lørdag 1. december

Lige efter morgenmaden tager vi over til det gamle Øst Berlin og ser,
om det er muligt at komme op i Fjernsynstårnet, 203 meter oppe, kan evt.
aflyses pga. vejret.
Derefter går vi lidt rundt i det gamle Østberlin, bagefter er der mulighed for
at komme på sejltur, hvor man bl.a. kan opleve regeringskvarteret fra en
anden vinkel. Resten af dagen på egen hånd.

Søndag 2. december

Straks efter morgenmaden pakker vi bussen og kører mod Danmark.
Efter vi har haft mulighed for at julehandle lidt ved grænsen er vi hjemme
igen først på aftenen (kommer selvfølgelig an på vejret og trafikken)

Inkluderet i turens pris:

•Kørsel alle dage i moderne 4 * turistbus med alle moderne bekvemmeligheder.
•3 x overnatninger i dobbeltværelse
•3 x morgenbuffet
•1 x morgenmad i bussen på afrejsedagen
•Billet til STARS IN CONCERT (Bedste pladser)
•Dansktalende guide på byrundturen
•Tur til det gamle Østberlin (med guide)
•Fri kaffe /te på hele turen
•Rejseleder på hele turen

Pris

Pris: Kr. 2.450,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse kr. 600,-

Tilmelding

Tilmelding og depositum kr. 500,- som tilbagebetales hvis turen ikke bliver
til noget, hurtigst muligt til Gert Skjødt Jensen på tlf. 21750265/
E-Mail:gsj@c.dk afmelding senest 1. oktober, ellers er pengene tabt!
Rejsegaranti 1398

