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FORMANDEN HAR ORDET...

Hej alle

Håber i har haft en rigtig god juleferie og et godt nytår.

Nu er alle klubberne så småt ved at starte igen. Og der kom- 
mer til at ske rigtig mange spændende ting i de næste mange 
måneder. Til april er der bestyrelsesweekend for bestyrelserne  
i klubberne hvor der blandt andet vil blive abejdet med rollerne  
i en bestyrelse. 

Der arbejdes også på at få organiseret et formands- og næst-
formandsmøde hvor det er meningen at vi alle skal blive bedre 
til at dele viden ud til alle. Det skal nok blive godt. Det er Anette 
Østergaard & Christian Philips som arrangerer og vi glæder os  
til at høre mere om det. 

Der er sket rigtig meget til de forretningsudvalgsmøder Jonas  
og jeg er med i hos Ligeværd. Der er sket en helt stor om- 
organisering i hele Ligeværd. Nogle foreninger er lagt sammen 
for at styrke arbejdet for os unge. Det bliver spændende at følge. 

Ligeværd har også fået ny hjemmeside – se den her: 
https://www.ligevaerd.dk/   

I er velkomne til at stille alle spørgsmål om UFL og Ligeværd og i 
er altid velkommen til at spørge ind til vores arbejde. Vi skal nok 
svare jer så godt vi kan. ☺
 

Mange hilsner fra Jeres formand, 
Mette Holm   
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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

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

Minh Quan Hjortlund
Tlf. 21 66 95 72

Hjørring

Suppleant
Pernille 

Feldt Poulsen 
Roskilde

Suppleant
Tea Møller 

Christensen 
Klub 8000C 

tlf. 29 80 86 50

Vejledergruppen: Anette Østergaard – Anders H. Andersen – Mette Hansen – Christian Philips 
– Georgiana Timofte – Lone Hørsel
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NYT FRA SEKRETARIATET

Vi gør opmærksom på at klubberne altid 
kan henvende sig til sekretariatet for at få 
referater fra landsbestyrelsesmøderne i UFL 
tilsendt.

Landsbestyrelsen opfordrer til at man evt. på 
en klubaften kan mødes og drøfte referatet 
fra Landsbestyrelsesmøderne så alle kan få 

DOWNLOAD  
DIGISAFE  
GRATIS

fra App Store  
og Google Play 

En app med læringsspil om:
 Det digitaliserede offentlige Danmark
 E-handel
 Sociale medier
 En hjælpelinje

SPIL DIG IND 
I DEN DIGITALE VERDEN

Få mere at vide om DigiSafe:
   facebook.com/digisafeapp
  digisafe.dk

LIGEVÆRD  
har udviklet DigiSafe

et indblik i hvad der sker og hvad der beslut-
tes på bestyrelsesmøderne. 

Det er samtidig en rigtig god mulighed for, 
i klubben, at diskutere om der er emner 
man vil have at landsbestyrelsen i UFL skal 
forholde sig til.
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LIGEVÆRD - HJEMMESIDE

Besøg Unge for Ligeværd på Ligeværds nye hjemmeside

Ligeværd har fået ny hjemmeside. Den har 
tre ”temaer forsider”: Ung, Forældre, Skole, 
Uddannelse, Beskæftigelse og Bolig. Det er 
på siden der hedder ”UNG”, at UFL præsente-
res. Her finder bl.a.:
• I toppen af siden er den film, som blev op-

taget på UFL-landsmødet, hvor medlem-
merne fortæller om hvordan UFL gør en 
forskel for dem. Den starter ned overskrif-
ten ”Velkommen i UFL”.

• Under overskriften ”Vi er med i Unge for Li-
geværd” er der artikler af medlemmer i UFL. 
Der er meningen at vi med tiden skal samle 
mange flere portrætter af UFL’er. Derefter 
kommer ”Hvor finder jeg venner” hvis I tryk-
ker her, finder i artikler om klubberne. Også 
her vil vi gerne samle flere artikler med 
tiden. Ved siden af ”Hvor finder jeg venner” 
er ”Gør en forskel” der leder hen til en side 
hvor vejlederne i UFL fortæller om hvad de 
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laver og en mulighed for at høre mere om 
at blive frivillig i UFL.

• ”Det sker i Unge For Ligeværd” er et sted 
hvor I finder bl.a. UFL-Bladet, DigiSafe og 
muligheden for at blive medlem i UFL. Der 
under er der et kort hvor klubberne kontakt 
oplysninger er og ved siden af ”Klubliv”, 
som er inddelt i aktiviteter i klubberne, på 
landsplan samt kurser og rejser. 

I kan også finde UFL, hvis i kigger i toppen af 
forsiden og finder ”Om Ligeværd”. Her præ-
senteres foreningerne og det er her at I kan 
finde vedtægter, formål og en beskrivelse af 
bestyrelsen i UFL landsbestyrelse.

Kig forbi www.ligeværd.dk/ung og se hvordan Unge For Ligeværd præsenteres på den 
nye hjemmeside. Siden er god at bruge, når I skal præsentere UFL for andre, 

her kan I vise hvad UFL og Ligeværd er.

I bunden af alle sider på hjemmesiden er der 
”Bliv del af fællesskabet”. Når I trykker her 
kommer I ind til en side hvor I skal vælge om 
I vil være med som ”Som forældre”, ” Som 
professionelle” eller ”Som ung”. Det er under 
”Som ung” her I kan melde nye medlemmer ind 
i UFL. 
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Dine personlige oplysninger er nøglen til for 
eksempel at åbne en konto i dit navn, at købe 
ting i dit navn eller låne penge. Derfor er det 
meget vigtigt, at du passer god på dit cpr. 
nummer, dit NemID, dit kontonummer til 
banken og koder. Hvis nogen stjæler disse op-
lysninger fra dig kaldes det Identitetstyveri. 

Her kommer 4 gode råd til hvad 
du kan gøre for at passe på dine 
personlige oplysninger:

1. BESKYT DINE OPLYSNINGER I DEN  
VIRKELIGE VERDEN
I den virkelige verden beskytter du dig selv 
ved evt. at:
• klippe papirer med personlige oplysninger  

 i stykker, f.eks. bankudtog, smid ikke  
 papirer med personlige oplysninger i  
 skraldespanden. Affald ender ikke altid  
 på lossepladsen. Undersøgelser har vist,  
 at der er større fare for, at identitetstyve  
 roder rundt efter vigtige papirer i dit affald  
 eller bryder din postkasse op, end at det  
sker på nettet.

• låse din postkasse 
• tømme din tegnebog for alt, du ikke har  

brug for at have med dig.

Pas på dine 
PERSONLIGE 

oplysninger
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2. SVAR IKKE PÅ MAILS ELLER 
TELEFON OPKALD DER BEDER OM 
DINE KONTOOPLYSNINGER
På internettet beskytter du dig selv ved at:
• Ikke svare på e-mail eller telefonopkald,  

 der beder om dine kontooplysninger.
• Ikke give oplysninger til falske e-mail. 
 Falske mails ser ud, som om de kommer 

fra rigtige virksomheder, men i virkelig- 
heden er de fra identitetstyve. Disse 
e-mail advarer dig om kontoproblemer 
eller andre vigtige emner for at lokke dig 
til at gå ind på en falsk hjemmeside eller 
ringe til en falsk kundeservice. Hvis du for 
eksempel har fået e-mail fra din bank eller 

Skat, så få nogen til at hjælpe dig med at 
finde ud af om det er en rigtig mail.  

• Falske hjemmesider efterligner hjemme-
siden fra en velkendt virksomhed. Du vil 
blive bedt om at indtaste dit brugernavn 
og din adgangskode eller andre konto- 
oplysninger. Når du har gjort dette, har  
du givet dine oplysninger til nogle, der 
muligvis vil misbruge dem. 

Ved telefonopkald: 
• Pas på uopfordrede telefonopkald, der 

påstår at være fra kundeservicecentre, og 
som beder dig om at udlevere personlige 
oplysninger. Du bør lægge på og ringe til 
nummeret på virksomhedens hjemme-
side.
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4. BESKYT DIN COMPUTER 
OG TELEFON
• Sørg for, at du installerer alle sikkerheds-

opdateringer fra udvikleren af de program-
mer du bruger på din computer og din 
telefon.

• Vælg altid adgangskode til at beskytte 
dine konti. Bland små og store bogstaver. 
Brug symboltegn. Lav forskellige ad-
gangskoder til alle dine konti.

3. ONLINEBETALINGSSYSTEMER
Når du betaler over nettet skal du holde øje 
med om det er en sikker forbindelse. Du skal 
kigge efter den lille hængelås i hjemmesidens 
adressefelt. Prøv også at spille DigiSafe spil-
let om handel på nettet. Du kan hente den 
gratis til din telefon. Se www.digisafe.dk/
laeringsvaerktoejer/e-handel/ for at få andre 
gode råd når du handler på nettet.
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5. VÆR OPMÆRKSOM
Hold jævnligt øje med dine bank konti. 
Log på dine konti og kontrollér også dine 
kreditkortaktiviteter for at se efter mis-
tænkelig aktivitet.

Borgerservice.dk er et godt sted at kigge 
efter flere gode råd til hvad du skal være 
opmærksom på for ikke at opleve svindel 
eller identitetstyveri. Her finder du bl.a. 
kreditvarsel hvor du får mulighed for at 
oprette en kreditvarsel på dit cpr.nr. Så vil  
du få en besked hvis der er nogen som  
prøver på at købe på kredit i dit navn.  
Du skal være fyldt 15 år for at indsætte en 
kreditadvarsel i CPR.  
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NYT FRA FUTURA
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KALENDER 2018

- KOMMENDE ARRANGEMENTER
Landsmøde 2018 Dalum landbrugsskole 29. – 30. september 2018

Kreativ weekend 2018 Efteråret 2018

DEADLINE TIL UFL BLADET I 2018:
April 2018 Tirsdag d. 6. marts

Juni 2018 Fredag d. 4. maj

August 2018 Fredag d. 15. juni

Oktober 2018 Fredag d. 31. august

December 2018 Mandag d. 5. november

Med forbehold for ændringer.

LANDMAND
GRØN PEDEL- 
MEDHJÆLPER

Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.  |   Tlf.:  86 66 22 68

detny@havredal.dk  |   havredal.dk

90 %
går direkte i job
efter uddannelse

på skolen 
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NYT FRA TØNDER

NYT FRA UFL-TØNDER   
10 års jubilæumsfest i Ufl-Tønder d. 3. novem-
ber 2017. 

Dagen inden jubilæumsfesten var der nogle 
stykker fra klubben der mødte op på Break-
hart hvor festen skulle holdes og dækkede 
fint op på bordene til ca. 60 mennesker og 
pyntede også fint vinduerne og baren op.  
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Så kom dagen d. 3. november hvor jubilæums- 
festen skulle holdes. Velkomstdrinksene stod 
klar til hver enkelte gæst når de kom ind i 
festlokalet. Formanden Maj og næstforman-
den Jytte  stillede sig klar til at holde deres 
fælles velkomsttale. Det var en sjov tale de 
holdte. 

Maden til festen stod på helstegt pattegris 
med tilbehør og det blev lavet af Claus fra 
Skærbæk og han leverede maden i hans 
gule buffetbus, så alle gæster skulle ud i 
bussen og få maden serveret på tallerkenen 
og mums det var lækkert. Efter en lækker 
omgang mad så skulle der spilles op til dans. 
Det var orkesteret Bamsejam som satte gang 
i musikken med alle mulige danske musik 
numre som alle kendte. Det var en super 
rigtig god aften som vi havde.   

Venlig hilsen fra 
Bjarne Ufl-Tønder medlem
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NYT FRA GRENÅ

12/12 17 
Vi var nede at bowle i Grenaa med klubben, 
det var rigtig sjovt alle fik smil på læben. Da 
det var slut gik vi ned i klubben hvor vi fik 
serveret flot og velsmagende julefrokost med 
pænt dækkede borde.

19/12 17
Det var afslutning på året, vi havde pakke-
spil og så var der lidt godt til ganen inden vi 
sagde god jul og gik på 14 dages ferie.

2/1 18
Her samledes vi første gang i det nye år, hvor 
vi fik sagt godt nytår til hinanden og hørte 
hvad der var sket i ferien.

6/1 18
Vi tog bussen fra Grenaa til Århus hvor vi 
fulgtes i grupper ind i Bruuns galleri hvor der 
blev kigget og shoppet et par timer.
Derefter gik vi i samlet flok ned på Jensens 
Bøfhus hvor vi fik et dejligt lækkert måltid. Vi 
sad 22 til bords, så en rigtig god tilslutning.
Da vi havde spist var der nogle der gerne ville 
hjem andre blev lidt længere men en rigtig 
dejlig dag.

Skrevet af Fran og Tina
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NYT FRA RANDERS

Sommerhustur til Vrist
D. 17. nov. 2017 kørte to minibusser med i alt 
16 personer til Vrist, hvor hele flokken boede i 
et stort sommerhus tæt ved havet. Vi skifte-
des til at lave mad: Bøf stroganoff fredag og 
lasagne lørdag. Fredag aften hyggede vi os 
med chips, snak og en enkelt øl.
Lørdag formiddag var vi en tur i Lemvig, hvor 
vi var på strøgtur og loppemarked. Inden fro-
kosten hjemme i sommerhuset gik vi en tur 
til stranden i blæsevejr. Om aftenen hyggede 
hele flokken sig i sommerhuset.
Søndag var der oprydning i hele huset, inden 
vi igen satte kursen mod Randers.
Det var en SUPER HYGGELIG TUR!
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Julefrokost
Fredag d. 1. december havde vi igen en rigtig 
hyggelig aften med julefrokost med rigtig dansk 
julefrokostmad: Sild, steg og rødkål osv. Mens vi 
spiste, var der meget roligt – næsten for roligt, 
men det gik helt over, da bordene blev fjernet og 
DJ’en satte dansemusik på. Festen sluttede kl. 24. 
Så var der heldigvis nogen flinke deltagere, der 
hjalp festudvalget med at rydde op.

TAK for en GOD aften!!
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NYT FRA SVENDBORG

Siden sidst har vi haft mange og gode ople-
velser.

Bowling
Det var en hyggelig, sjov eftermiddag og 
aften.
Man kunne tydelig se, hvem som var vant til 
at bowle, men alle havde det sjovt.
Vi fik den skønneste mad, og der var rigeligt 
af det.

Gratis kaffe og varm kakao, som flere også 
fik smagt.

Økonomi med Knud
Vi fik lært lidt og hvad et budget er, og hvor-
dan man sætter et budget op med husleje, 
elregning, forsikring mm.
Knud lærte os også at kviklån og andre hur-
tige lån IKKE er godt, så dem holder vi os fra.
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Male med Jens
Jens, som er Gittes mand, er også 
kunstner.
Jens maler og er rigtig god til det.
Han kom med mange gode ideer,  
og viste os hvordan vi kunne gøre.
Jens kommer flere gange, da det 
er et forløb, hvor vi kan lære flere 
ting.



Unge for Ligeværd22

NYT FRA SVENDBORG

Tur til Tivoli
I december tog vi til Tivoli, for at se og opleve 
deres ”JUL I TIVOLI”.
Vi spiste lækker mad hos Brdr. Price, og der-
efter var der ellers frit slag på alle karruseller 
og de andre forlystelser.
Karruseller blev prøvet flere gange, der blev 
drukket varm kakao og spist lækre pandeka-
ger med chokoladesovs.
Vi skulle overnatte på hotel, og vi sov sam-
men i grupper. Hotellet lå tæt på Tivoli, så vi 
kunne gå frem og tilbage.
Inden vi rejste hjem fik vi en god morgenmad.

Julehygge med bingo
Inden juleferien havde vi julehygge med 
bingo.
Alle havde en pakke med, som blev lagt i 
puljen.
Nogen vandt flere pakker, og nogen vandt 
slet ikke, men vi hyggede os alle.
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NYT FRA ÅRHUS 8000C

Den 4/12 havde vi juleklip i klubben.
Vi fik klippet nisser, hjerte og guirlander.
Vi fik pebernødder og æbleskiver med sylte-
tøj og sukker. Vi havde en hyggelig dag.

Skrevet af Ditte
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NYT FRA SYDVEST

Overnatningstur til København
Årets overnatningstur gik i år til København. 
Vi havde i år lejet en bus, som vejleder Fjord 
kørte. På vej til København fik vi kaffe og 
rundstykker. Først besøgte vi Den Blå Planet 
og så de fine udstillinger og de flotte fisk i 
akvarierne. Vi fik frokost på Meyers cafe i 
tilknytning til akvariet. 
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Derefter nåede vi en tur på Strøget, inden 
vi gik i Tivoli og så juleudstilling. Her nød vi 
den flotte julebelysning, og vi fik en super-
fin julefrokost ved Brødrene Price ved deres 
restaurant i Tivoli. 
Vi overnattede på Dan Hostel på Amager. 
Og da vi dagen efter havde smurt madpakker, 
tog vi til Rosenborg Slot og fik der en rund-
visning på slottet og så alle kronjuvelerne 
og hørte om Kong Christian den fjerde.
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NYT FRA SYDVEST

Foredrag
UFL Sydvest har i efteråret haft 2 foredrag på 
programmet. Det ene var omkring forebyg-
gelse af brand, hvor vi havde en instruktør til 
at fortælle om, hvad man skal gøre, hvis der 
er brand og hvad man skal gøre for at mini-
mere risikoen for brand. Vi fik alle 2 røgalar-
mer og sluttede aftenen af med kagemænd 
sponsoreret af Tryg.

Ved det andet foredrag fik vi informationer 
om, hvordan man bliver lækker. Vi hørte 
om hygiejne fra top til tå, tænder og vaske 

hænder. Med et specielt lys på indsmurte 
hænder kan man se, om hænderne er korrekt 
vaskede.
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Julebag og julefrokost
Inden jul bagte vi brunkager og trillede havre-
grynskugler. Og vi sluttede december måned 
af med en dejlig julefrokost på restaurant i 
Esbjerg, hvor vi fik den helt store julemenu.

Sonja Knudsen, vejleder ved UFL Sydvest
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NYT FRA VEJLE

01.11 
UFL Vejle har været i biografen og se en film 
og efter filmen var vi oppe og se hvordan 
de viste filmen og han fortalte om hvordan 
de gjorde i gamle dage med en filmrulle. I dag 
skal de bare trykke på en knap. Vi havde en 
god aften.
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 14.12 
„Husk at stemme“ - siger Bøgevangskolens 
leder Ole B, der var gæst hos UFL Vejle den 
sidste onsdag inden valgdagen. Som opvarm-

ning stillede han spørgsmål som f.eks. „Hvad 
hedder Danmarks mindste kommune?“ og 
„Hvad hedder Danmarks største kommune?“.
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NYT FRA VEJLE

02.12 
Julefrokosten i UFL.
Vi holdte julefrosten i bowl n’ Fun hvor vi 
spiste og nogen var ude at danse. 
Vi hyggede os alle sammen.
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13.12 
Jule afslutning i UFL. Vi havde pakkeleg og 
pakkerne lå midt på bordet. Vi skulle slå en 
sekser for at tage en pakke inde fra bordet. 
Da bordet var tomt af pakker så blev uret  
stillet hvor vi så kunne tage pakkerne vi 

havde trukket. Når man så slog en sekser 
måtte man stjæle pakkerne fra hinanden.  
Så var der kakao, gløgg, kaffe og æbleskiver.
Vi hyggede os alle sammen.
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NYT FRA VESTSJÆLLAND

D. 17. november: Julefrokost
Vi holdte vores årlige julefrokost, med en 
masse rigtig lækker hjemmelavet mad. Efter 
maden spiste vi ris a la mande, til vi næsten 
ikke kunne være i vores tøj mere. Vi sluttede 
af med vores traditionelle pakkeleg med 
masser af gaver. Gennem hele aftenen hørte 
vi god julemusik, som vores dygtige DJ Klaus 
stod for. Her blev også danset lidt. En rigtig 
sjov og hyggelig aften.



33Unge for Ligeværd

D. 1. december: Juleklip
Vi havde en dejlig aften i klubben, hvor vi klip-
pede julepynt og sluttede af med æbleskiver 
og en masse hyggelig sludren. 

D. 15. december: Bankospil
Til vores juleafslutning spillede vi banko. Vi 
havde hver 2 plader, så der var en masse at 
holde styr på. Vi var alle heldige og fik hver 
mindst to gaver. Vi sluttede aftenen og året 
af med varme æbleskiver. Rigtig glædelig jul.

Skrevet af Kons og Louise
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NYT FRA AALBORG

Hej Alle sammen og rigtigt godt nytår 
og velkommen her i 2018.

Vi havde sidste Klubaften fredag d. 15. 
december, og her havde vi julefrokost, med 
lækker mad samt pakkespil, og der var rigelig 
mulighed for at få en støvledance eller bare 
en sving om, det var en fantastisk god afslut-
ningsfest, alle hyggede sig rigtigt meget. 

Vi håber i får en masse gode klubaftener 
rundt om i jeres fantastiske klubber her i 
2018, vi glæder os til at se jer alle sammen 
senere på året. 

Varmeste tanker fra os alle sammen fra (-: 
Ufl Aalborg :-) 
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Ps: Tusinde mange tak til jer i blad udvalget, 
der sidder og gør det muligt at få disse dejlige 
billeder samt Klubblade ud i gør det rigtigt 
godt, stor ros til jer :-) 
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UFL - Unge for Ligeværd - afdelinger i hele landet

UFL Thy/Mors

UFL Hjørring

UFL Vestjylland

UFL Aalborg

UFL Randers

UFL Rosenholm

UFL Grenaa

UFL 8800/Viborg

UFL Aarhus
UFL Herning, Ikast-Brande

UFL Ringkøbing/Skjern

UFL Vejle

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

UFL Tønder

UFL Sønderborg

UFL Odense

UFL Vest Fyn

UFL Vestsjælland

UFL Klub Futura

UFL Storkøbenhavn

UFL 8000C Aarhus

UFL Roskilde

UFL Svendborg
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UFL – Aalborg
Formand: Daniel Jørgensen, 30 42 20 91

UFL – Aarhus
Formand: Bente Hegewald, 51 21 04 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19

UFL - 8000c Aarhus 
Formand: Frederik Trier, 30 27 47 87
mail: ufl.klub8000c@gmail.com

UFL – Klub Futura – Sydsjælland
Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Helle Frederiksen
Klubsted: Næstved

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

UFL - Herning, Ikast-Brande
Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84

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

UFL – Lillebælt
Formand: Loa Rasmussen, 20 20 46 81
Elisabeth Paaske, 28 49 73 08
www.ufl-lillebaelt.dk

UFL - 8800/Viborg
Formand: Camilla Hansen 
Kirsten Fabian, 20 49 00 25
Kim Erfurt, 24 63 10 75
www.ufl-8800.dk

UFL – Odense
Formand: Klaus Andersen, 40 76 62 43
Christian Pedersen, 60 64 01 02
www.ufl-odense.dk

UFL – Randers
Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Kim Blach, 21 42 82 16

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

UFL – Storkøbenhavn
Formand: Mike L. Græse, 23 46 96 65
Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkobenhavn.dk
Klubsted: Brøndby

UFL – Sydvest
Formand: Henriette Thomsen, 25 70 80 69
Lene Sørensen, 27 65 98 63
Klubsted: Esbjerg

UFL – Sønderborg
Formand: Betina Festersen, 42 73 53 06
Vejleder: Sebastian Troels, 29 88 99 34
www.ufl-soenderborg.dk

UFL – Thy/Mors
Formand: Pernille Bendtsen, 27 59 56 81
Anette Østergaard, 26 50 62 44
www.uflthymors.dk
Klubsted: Thisted

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

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

UFL – Vestjylland
Formand: Rasmus Riis Jensen, 28 77 30 36
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
www.ufl-vestjylland.dk
Klubsted: Struer

UFL – Vestsjælland
Formand: Sven Røber Christensen, 
55 50 22 99/25 53 37 80
Inge Jørgensen, 58 26 49 77
Klubsted: Slagelse

UFL – Vestfyn
Formand: Poul Poulsen – Karsten Potempa

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

UFL – Roskilde
Vejleder: Gitte Kronbak Nielsen

UFL – Ringkøbing/Skjern
Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66
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Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov

KALENDER 2018

- KOMMENDE ARRANGEMENTER
Landsmøde 2018 Dalum landbrugsskole 29. – 30. september 2018

Kreativ weekend 2018 Efteråret 2018

DEADLINE TIL UFL BLADET I 2018:
April 2018 Tirsdag d. 6. marts

Juni 2018 Fredag d. 4. maj

August 2018 Fredag d. 15. juni

Oktober 2018 Fredag d. 31. august

December 2018 Mandag d. 5. november

Med forbehold for ændringer.


