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FORMANDEN HAR ORDET...
Hej alle
Så er det blevet tid til at jeg igen skal skrive lidt igen.
Der har, den seneste tid, været generalforsamlinger rundt i landet hvor flere nye er kommet til. Det er rigtig dejligt at se.
Jeg er med i Hovedbestyrelse i Ligeværd, og det arbejde glæder
jeg mig rigtig meget til. Der kommer nye personer ind i Hovedbestyrelsen, og det bliver super spændende!
Der er sket en masse nyt som vi drøfter i den nye hovedbestyrelse som Jonas Aamand og jeg er en del af. Skulle I have lyst til at
høre mere om de forskellige ting vi laver i bestyrelsen, er i meget
velkomne til at kontakte Jonas eller jeg.
Ellers tænker jeg at vi kan få en snak om det til den kommende
bestyrelsesweekend i april, som jeg selvfølgelig håber I har meldt
jer til - hvis i sidder i bestyrelsen.
Ellers er der faktisk ikke så meget mere at sige her fra.
De bedste hilsner fra jeres UFL 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

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
Christensen
Klub 8000C
tlf. 29 80 86 50

Vejledergruppen: Anette Østergaard, Anders H. Andersen,
Mette Hansen, Christian Philips, Georgiana Timofte
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NYT FRA THY/MORS
UFL Thy/Mors er startet op igen. Det gjorde
vi med en tur i Sydthy kurbad, hvor man kan
prøve forskellige dampbade, boblebade udendørsbade, vildmarksbade og det iskolde vand
for de seje. Det var en super god oplevelse.
Vi har også været ude og køre gokart, hvor
der selvfølgelig skulle konkurreres om første
pladsen. Dem der ikke er til fart, var med på
sidelinjen og heppede mens de hyggede sig.
Vi har holdt fastelavn hvor det var frivilligt
om man ville klæde sig ud. De fleste kom dog

udklædt. Vi startede med at slå katten af
tønden udenfor selvom det var koldt. Derefter gik vi ind hvor vejlederne havde forberedt
forskellige konkurrencer. Vi skulle bla. finde
æblestykker i mel og spise æblestykker i
vand. Vi havde også snørrebåndsspisning. Til
sidst var der flødebolle kast, hvor vi kastede
en bold hen mod en maskine, der kastede
en flødebolle tilbage når vi ramte plet. Ud af
dem, skulle vi se hvor mage vi kunne gribe.
Det var en rigtig hyggelig aften.
Hilsen UFL Thy/Mors
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NYT FRA SVENDBORG
Siden opstart efter Jul & Nytår har vi igen
haft både hyggelige, spændende og sjove
oplevelser.
På den første klubdag skulle vi ”bare” hygge,
snakke og ønske hinanden et godt Nytår.
Gangen efter havde vi kreativ dag.
Jens kom igen og lærte os mere om maling og
kunsten at få det ned på et lærred.
Lone havde garn og strikkepinde med, og der
blev flittigt strikket ret og vrang.
Nogle var garvede i strikkekunsten, mens
andre var nybegyndere.
Birthe lærte os lidt om MILJØ OG GENBRUG.
Flere af os vidste godt noget i forvejen, men
det er altid godt lige at få opfrisket hvad vi
kan gøre for miljøet.
Den største tur af alle dem vi, indtil videre,
har været på var turen til Lalandia.

Unge for Ligeværd

7

Vi var afsted fra søndag d.18.2. til onsdag
d.21.2. Vi var næsten alle sammen med, og
boede i hytter med 6 personer i hver.
Vi skulle selv lave vores mad både morgen,
middag og aften.
Der var lavet ”Madkasser” til alle hytterne, så
der manglede ikke noget og det var lige til at
gå til.
Nogle aktiviteter havde vi skrevet os på i
forvejen, og vejlederne havde sørget for at
bestille baner til, bland andet, Bowling.
Der var mange forskellige aktiviteter, derilandtt:
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NYT FRA SVENDBORG
Minigolf, Ski, Skøjtehal, klatrevæg, bowling
og selvfølgelig badeland.
Om aftenen når roen have sænket sig rundt
i hytterne, blev der spillet kort, snakket og
hygget.
Inden hjemturen havde vi lige tid til at
komme i Lego House. Der er rigtig flot, og det
var en god afslutning på turen”
Til vores klubaften i går havde vi filmaften.
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Vi så filmen "Iqbal & den hemmelige opskrift", med skuespillere
som Rasmus Bjerg, Andreas Bo og Martin Brygmann.
Vi hygger os her i Svendborg klubben.
Faktsik så meget at vi nu er 35 medlemmer, og der kommer hele
tiden nye til, som gerne vil være en del af klubben.
Vi er meget glade for klubben og den succes vi har fået med den.
Med Venlig Hilsen
UFL Svendborg
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NYT FRA SYDVEST
I UFL Sydvest/Esbjerg har vi været ude at
spise til vores juleafslutning på en af de
fine restauranter i Esbjerg. Derefter var
vi inde for at se Peter Pan i Musikhuset
Esbjerg. Vi sluttede af med at tage ud og
spise.
Vi afholdte en klubaften hvor vi havde
besøg af en underviser fra Social og
Sundhedsskolen i Esbjerg.
Hun fortalte os lidt om personlig hygiejne, og hvor vigtigt det er at holde sig
ren, for ikke at sprede smitte.

Vi har også holdt fastelavnsfest hvor
kattekonge, kattedronning og den den
bedst udklædte fik præmie. Bestyrelsen
havde sørget for præmier som de have
fået sponseret.
Isak lavede lækre hjemmelavede fastelavnsboller, og der var slikposer til alle.
Ellers har vi afholdt almindelig klubhygge
med snak og spil.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Esbjerg
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NYT FRA VESTJYLLAND
Siden sidst i Vestjylland
Tirsdag den 23.01. var vi på besøg på den
nye Politistation i Holstebro. Kl.18.15 blev vi
samlet op i Struer og kørte derefter videre for
at hente folk i både Herning og Holstebro.
Vi startede ud med en præsentation af Politidirektøren og en betjent. Derefter gik vi ud i
garagen, hvor alle deres biler og motorcykler
stod parkeret. Vi fik fortalt hvad de forskellige ting i bilerne blev brugt til, og fik lov at
prøve skudsikre veste og hjelme. Så skulle vi
hilse på et par mænd fra hundepatruljen. Den
ene havde en hund på 8 år som sin trofaste
følgesvend, mens den anden havde en lille
hvalp på kun 3 måneder. Han fortalte at der lå
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et stort stykke arbejde forude med at træne den.
Vi gik derefter ind og fik en rundvisning på kontorer og vagtstuer hvor vi fik fortalt om dagligdagen
på stationen. Vi skulle slutte af på 5.etage hvor
vi skulle have en kop kaffe i kantinen. Der var
elevator derop, men de fleste valgte at gå derop,
og der var også ”kun” 110 trappetrin. Vi var 28
deltagere i alt.I kantinen var der rig muliged for at
stille spørgsmål, og der blev stillet mange gode
spørgsmål.
Mandag den 5. februar havde vi besøg af Søren
Riis fra Riis Rejser. Han underholdte med gamle
og nye dansktop sange. Indimellem sangene
fortalte han nogle sjove historier. Søren møder
altid op i festlig tyrolertøj og med godt humør.
Det var en rigtig hyggelig aften med omkring 50
fremmødte medlemmer. Aften blev afsluttet
med kaffe og kage.
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NYT FRA VESTJYLLAND
Vores almindelige klubaften går med snak,
hygge, nogle kreative ting og spil, såsom
Uno, Ludo, Triominos og Xbox spil m.m.,
ca. kl 20.00 får vi kaffe og kage, som vi
skiftes til at medbringe. Denne gang var
det Mathilde og Malene, der havde stået
for at bage. Der er altid 35-40 fremmødte
medlemmer de aftener. Mandag d.26
febuar havde vi f.eks. sådan en helt almenlig klubaften. Der blev spillet på livet løs,
og der blev vist film ”Mgp missonen” som
der var stor opbakning til. Line og Maja op
stod for opvasken. Det var en rigtig god
aften.
Venlig Hilsen UFL Vestjylland

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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NYT FRA HJØRRING
Herretur med brandøvelse.
En stor oplevelse hvor der virkelig blev
flyttet grænser.

Klubaften med
hygge og kortspil.
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NYT FRA ROSKILDE
Vi har det så dejligt i klubben og vores venskaber er rigtig gode.
I november fik vi en kæmpe overraskelse af
Foreningen Roskilde Festival.

Vi fik mulighed for at komme på juletur i
tivoli med overnatning på hotel.
Det var en fantastisk tur som foregik 12.
december. Vi er alle super glade for at vi fik
denne mulighed.

Unge for Ligeværd
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NYT FRA ROSKILDE
Vi har haft julebingo og det var rigtig sjovt.
Her i det nye år har vi afholdt temaaften om
kærester, forhold og seksualitet.
Vi har desuden været ude og bowle hvor vi
havde en rigtig god aften.

Unge for Ligeværd
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NYT FRA ÅRHUS 8000C
2-års fødselsdag i Klub8000C
Mandag d. 19/2 fejrede vi vores 2 års fødselsdag i Klub8000C.
Vi mødtes og hjalp hinanden med at lave
aftensmad, som stod på ristaffel med en
masse lækkert tilbehør.

Til dessert havde vi lavet nogle super fine og
gode lagkager med flag og lys.
De, der ikke hjalp med madlavningen, pyntede et flot fødselsdagsbord.
Vi havde en rigtig hyggelig aften, med højt
humør, fødselsdagssang og alt for meget
mad.
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NYT FRA RINGKØBING
I en ny klub er der mange ting der skal læres,
som at få skrevet til UFL bladet.
Vi er godt i gang i Ringkøbing og får mange
gode oplevelser sammen. Vi synes, det er super fedt at mødes både i klubben, men også
komme ud af huset.
I vinterferien var vi ude og spise sammen på
Italia i Ringkøbing, det er hyggeligt. Til klub
aften kan man være kreative, hvis man har
lyst, vi har prøvet at lave vores egen stol med
decopage. Det tager lidt lang tid og kræver
tålmodighed. Vi har lige haft besøg af Mette
fra Ligeværd, det var rigtig godt at høre mere
om Unge For Ligeværd. Anders og Nikolaj har
lavet en flot stol, som blev doneret til Esbens
kontor.
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NYT FRA
HERNING IKAST BRANDE

Det er vinter – koldt og
mørkt, men pyt, så er der tid
til hygge – og det gør vi i UFL
i Herning-Ikast.
Vi startede, traditionen tro,
med vores nytårs-kur. Den
bød på både kransekage,
festlige høje hatte og briller.
Vi havde en rigtig dejlig
aften.
Vi har været i biografen, hvor
vi så ”CoCo”, sjov og underholdende film.
Så tog vi på nat-tur på Naturskolen. Hold op, hvor var
det spændende. Vi fik brugt
alle sanser. Vi så natur, vi
lyttede til dyrestemmer og vi
smagte grillmad. Vi sluttede
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af med dådyrspølser på grill, dejligt brød, varm hyldebærsuppe og kakao.
Derudover tog vi ud for at bowle, og det er altid et hit.
Der blev virkelig gået til den. Hvem vandt mon?
Indimellem alt dette, har vi haft nogle hyggelige café
aftener og en aften gik turen til Ishockey hallen, hvor vi
blev underholdt og samtidig varmede os på varme drikke.
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NYT FRA VESTSJÆLLAND
D. 12. januar: Se billeder og hygge
Vi mødtes første gang efter juleferien, hvor vi
skulle se billeder fra 2017. Det var sjovt at se
tilbage på og mindes alle de sjove klubaftener vi har haft. Vi grinte meget og havde en
rigtig dejlig aften.

været inde og kigge på, og synes at det ser
rigtig sjovt ud. Deres instruktør har tilbudt
os at komme og undervise en fredag, og det
sagde vi selvfølgelig ja til. Det var lidt svært,
men rigtig sjovt at prøve. Efter linedans slappede vi af med kaffe og kage.

D. 26. januar: Linedans

D. 9. februar: Førstehjælp

På skolen hvor vi har vores klub, er der
linedans en gang i mellem. Vi har flere gange

Denne gang skulle vi lære førstehjælp. Vi
har fået en masse dukker og nogle DVD’er

Unge for Ligeværd
gennem Trygfonden, så vi behøvede ikke
en instruktør, men kunne lære det selv og
i vores helt eget tempo. Det var to af vores
frivillige i klubben der stod for det. De fortalte
en masse om hjertemassage og lærte os
hvordan man bruger en hjertestarter. Vi lærte
også hvad man skulle gøre hvis der skete en
ulykke.
Vi havde hver vores dukke, og prøvede at
give hjertemassage og kunstigt åndedræt på
dem, og prøvede at sætte en hjertestarter til
dem. Det var lidt svært, men vi var dygtige
til det.
Det var en rigtig god og vellykket aften, hvor
der blev lært en masse og stillet mange gode
spørgsmål.

25

D. 10. februar: Brunch på Café Caramel
Efter stor efterspørgsel i klubben, fik vi endelig arrangeret en lørdagsbrunch på en café.
Vi fik vores helt eget lokale, med vores egen
buffet. Det var super hyggeligt, der var god
og sød betjening og vi fik rigtig lækker mad.

D. 23. februar: Bestyrelsesmøde og
filmaften
Til foråret skal vi på Olsen Banden museum,
så til vores filmaften havde vi naturligvis
valgt en Olsen Banden film. Vi så Olsen Banden i Jylland. Den var rigtig sjov, og vi fik grint
en masse både under og efter filmen.
Skrevet af Kons og Louise
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NYT FRA STORKØBENHAVN
Siden sidst er der sket en masse spændende
ting.
D.25/01 havde vi besøg af Michael Egelund
der fortalte om sin rejse til Kilimanjaro der er
Afrikas højeste vulkan som han har besteget
med sin søn.
D.01/02 var dagen hvor vi fik at vide hvor
vores sommertur iår går til og den går til
ALBANIEN Jubii!!.
Vi er omkring 13 der er tilmeldt og tager ned
til varmen sammen med 2 vejledere her til
sommer.
D.06/02 havde vi ekstraordinært åbent for
både vores tirsdagsklub og vores torsdagsklub da vi havde fået besøg af et par politibetjente Mustafa og Jørgen fra vestegnens
politi, der fortalte om hvad man skal og ikke
skal gøre i forbindelse med svindelsager

Unge for Ligeværd

omkring CPR-numre, der har været en del
af på det seneste. I den forbindelse var
Lokalbladet også forbi i for at lave en artikel
omkring det.
Vi har også endu engang været en tur på
Dansebar i Roskilde hvor vi mødte Roskildeklubben og fik danset en masse.
Til slut har vi også haft en rigtig drenge/tøseaften. Drengene havde klubben og råhyggede med pizza og sprængfarlig film, mens
tøserne var ude og gøre byen usikker.
Mange hilsner
UFL Storkøbenhavn
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NYT FRA VEJLE
Onsdag den 07.02.2018
GENERALFORSAMLING
UFL gav pizza som vi sad og spiste.
Derefter gennemgik vi til dagsordenen
og der blev valgt en bestyrelse bestående
af 7 personer. Bestyrelsen gik derefter ind og
snakkede om tingene og der var 3 der ryddede op. Alt gik godt. Vi havde en god aften.
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NYT FRA VEJLE
Onsdag den 14.02.2018
SLOTSSØBADET I KOLDING
Vi tog af sted fra Vejle kl.18:00 og var
dernede ved svømmehallen kl.18:30.
Vi svømmede, legede med bold i
vandet og var i boblebadet. Nogle af os
prøvede vandrutsjebanen. Vi havde en
rigtig god aften.
Hilsen Charlotte, Ole og Ditte
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NYT FRA 8800/VIBORG
Fredag den 23.februar drog 24 unge mennesker afsted på weekendtur til Lalandia Billund. Vi boede i 3 sommerhuse med 8 i hvert
hus, og vi havde 2 vejledere med fra Haverdal.
Fredag aften lavede vi selv mad ude i husene.
Morgenmaden stod vi også selv for i vores
familiehuse.
Vi nød det dejlige ophold, med badelandet og
underholdning i selve Lalandia .

Den sidste aften spiste vi samlet på en
italiensk restaurant , hvor der var en lækker
buffet. Louise overraskede os, da hun have
meldt sig til karaoke lige midt i centeret. Hun
sang “video, video” og publikum sang med.
Vi tog alle glade hjem, efter en dejlig weekend sammen.
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NYT FRA LILLEBÆLT
Vi sluttede 2017 af med en lækker julefrokost
midt i december – men det var også der, vi
sagde farvel til Inge og Gerda. De har været
frivillige i UFL klubben i mange år, så der skal

lyde en stor tak til dem fra alle i klubben for
en kæmpe indsats gennem tiden. Fra januar
2018 er det Dorte, Lars og Elisabeth der er
frivillige.

Unge for Ligeværd
På vores første klubaften i 2018 spillede vi
pakkespil – der var 20 fremmødte i klubben og
pakkerne fløj frem og tilbage over bordet. Der
var god stemning, selvom det ikke var alle, der
var heldige at kunne beholde deres gaver.

Vi var ude og bowle sidst i januar, hvor vi
havde 2 timer at spille i. Langt de fleste af os
nåede at blive trætte i armene, men så var
der mulighed for at sidde og hyggesnakke og
nøjes med at holde øje med dem der spillede.
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NYT FRA LILLEBÆLT

I februar har vi haft klubaften uden særlige
planer, så der var tid til at snakke, og vi har
haft drenge/pige-aften. Drengene mødtes
på Café Razz til en øl og snak, mens pigerne
mødtes hjemme i klubben og fik ordnet
negle, drak boblevand og hyggesnakkede. Vi
har dog allerede aftalt, at næste gang, vi har
dreng/pige-aften, så er det pigerne, der skal
mødes ude i byen.
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NYT FRA ÅLBORG
Hej alle sammen, vi har købt et spil der hedder Boccia til vores elskede dejlige klub, og
det får vi rigtigt meget glæde af. Vi vil anbefale jer at prøve dette fantastiske spil. Det er
et meget underholdende og lærigt spil, der
får gang i lattermusklerne og spreder masser
af glæde. Vi elsker også at spille i klubben og

at have det rart sammen. På billederne kan
I se at vi har det sjovt i klubben. Hyg jer til
vi ses næste gang. Foresten glæder vi os til
at se nogle af jer til bestyrelsesweekenden i
Vejle.
De varmeste tanker fra os alle sammen
i Aalborg UFL :-)

Unge for Ligeværd

37

38

Unge for Ligeværd

UFL - Unge for Ligeværd
-afdelinger i hele landet

UFL - Unge for Ligeværd - afdelinger i hele landet
UFL - Unge for Ligeværd - afdelinger i hele landet
7

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

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

9 UFL - 8800/Viborg

Formand: Camilla Hansen
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: Rasmus Riis Jensen, 28 77 30 36
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, 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 8 A, 8240 Risskov

KALENDER 2018
DEADLINE TIL UFL BLADET I 2018:
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.

- KOMMENDE ARRANGEMENTER
Landsmøde 2018

Dalum landbrugsskole 29. – 30. september 2018

Kreativ weekend 2018

Efteråret 2018

