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FORMANDEN HAR ORDET...
Hej alle sammen,
Jeg håber i har haft en god sommerferie allesammen, og
godt at vi nu er startet op i klubberne igen.
Et nyt UFL efterår er startet, og jeg håber at Landsmødet
har været rigtig godt.
Kærlig hilsen fra
Mette Holm formand for UFL

Kreativ
weeKend

LANDMAND

GRØN PEDEL- OG

BUTIKSMEDHJÆLPER

på FenSKær eFterSKole
den 19. - 21. oktober 2018
Sidste weekend i efterårsferien
PRIS... Kr. 400,- ....
Materialer: Over 200,- kr. betales til den enkelte underviser.
TRANSPORT..........Togbillet til Struer Banegård – skal i selv betale
BeTAlINg..............Overfør venligst til bankkonto:
Reg nr.: 3627 konto nr.: 4806195634
delTAgeRe............max 30 personer
TIlmeldINgeN til UFL, Vejlbjergvej 8a, 8240 Risskov, Att: Thomas
Sidste frist for tilmelding
mandag den 5. oktober

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
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UFL HJØRRING
På de indsendte billeder kan man se at vi har
haft besøg af Sanne som holder foredrag om
hendes søn Kim, som er svært hjerneskadet
efter indtagelse af for mange stoffer.
Sanne fortalte på en fantastisk måde og alle
var nærværende og lyttede opmærksomt til
hendes historie.
Hilsen UFL Hjørring
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UFL LILLEBÆLT
Efter en lang sommerferie er vi endelig i
klubben igen. Vi havde samarbejdsøvelser
på programmet midt i august og var heldige
at kunne lave dem udenfor. Vi havde en
øvelse med hulahopringe, hvor alle i cirklen
skulle gennem hulahopringen uden at slippe
hinandens hænder og en øvelse hvor der
skulle laves et tårn af sugerør og piberensere,
der var højere end Birgitte (vistnok klubbens
højeste)

En tandpasta-øvelse, hvor budskabet var
at tandpasta kan man ikke tvinge tilbage i
tuben – det kan man heller ikke med de ord
man siger til hinanden, de vil altid efterlade
sig et spor.
Der var kæmpe kampgejst hos de deltagende
og masser af grin undervejs, så vi arrangerer
helt sikkert sådan en aften igen.
Hilsen UFL Lillebælt

Unge for Ligeværd
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UFL THY/MORS
Vi har holdt sommerferie afslutning, hvor vi
var nede og bowle og spiste sammen bagefter. Der blev rigtig hygget og snakket om
hvad vi hver især skulle lave i sommerferien.
Vi startede op igen med en oplevelses- og
naturtur, hvor vi var ude ved Vandet sø, vi
startede med at mødes med vores naturvejleder Henrik, som forklarede hvordan vi
lavede en tømmerflåde. Det gik vi så i gang
med i hold, og alle kom ud at sejle på deres
tømmerflåde. Efter vi havde fået teltene som
vi skulle sove i op, fik vi frokost så vi var klar
på en vandretur ude i naturen, på ca. 3 km.
Om aften hyggede vi os ved bålet, hvor vi
også fik varmen, da vejret ikke var med os.
Vi havde stort set regnvejr i to dage, men
humøret var højt.

Dagen efter kom vores naturvejleder Henrik
igen, han havde arrangeret nogle samarbejdsøvelser til os som vi skulle lave i hold.
Bla. skulle vi se hvem der kunne sætte en
skruetrækker længst ud med en elastik omkring os. Øvelser med at gå sammen på pind,
samle det højeste tårn af pinde uden at det
vælter, tovtrækning og lidt flere øvelser.
Vi havde en rigtig god tur, alle var glade og
klar på de udfordringer der kom i løbet af
dagene.

Unge for Ligeværd
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UFL FUTURA

Lørdag var vi 12 unge på
bakken, vi have en god dag
og vi prøvede en masse
forskellige ting.
Mange hilsner fra
klub futura

Unge for Ligeværd
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UFL FUTURA
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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
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UFL VESTSJÆLLAND
Den 24 august mødtes vi igen i klubben efter
sommerferien.
Vi så billeder fra vores kamera på storskærm,
og Christian og Sille viste billeder og fortalte
om deres tur til Japan i foråret. De rejste

rundt til forskellige steder i Japan i 17 dage,
det var nogle flotte og meget interessante
billeder, Christian var god til at fortælle.
Til sidst hyggede vi os med kaffe, sodavand
og hjemmebagt Æblekage.

Unge for Ligeværd
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UFL TØNDER
Onsdag d. 15/8
startede vi op igen
efter sommerferien
med klubaften. Vejret
var fantastisk, så vi
spillede kongespil og
hyggede i haven. Vi fik
fortalt hianden hvad
vi havde lavet i vores
ferie. Så en stille og
rolig opstart.
Onsdag d. 22/8 havde
vi almindelig klubaften på en rigtig dejlig
sensommeraften, så
vi besluttede os for
at gå en tur. Tønder
Festivallen starter
officelt torsdag d.
23/8, men i dagene
op til festivallen, har
der været forskellige
arrangementer med
masser af musik i
gågaden. Der var god
stemming for at vi gik
ned på et hotel, hvor
vi kunne sidde udenfor og hygge os med
en øl, en kop kaffe
eller en sodavand.
Musikken spillede, og
alle havde en rigtig
god aften.
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UFL VEJLE

Hygge aften i klubben med kaffe
og spil. Det er rigtigt hyggeligt.

Vi spiller konge spillet.

Unge for Ligeværd
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Vores sommer afslutning i Frøhaven med
grill og hygge og snakke sammen. Alle fik
hygget sig og fik spist sig mæt.

Den første klub aften gik vi tur til havnen
og spiste is, som vi var i Aldi og hente.
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UFL VESTJYLLAND
Mandag den 18-06-2018 holdt vi sommerafslutning i klubben.
Vi havde lånt Sejlklubben nede ved havnen
i Struer og allieret os med 3 sejlbåde med
mandskab. Der var mødt 48 glade mennesker
op, først skulle dem der ville med ud at sejle
gøre sig klar til at komme ombord, der var en
skipper og en medhjælper på hver båd. Der
var 26 som ville sejle. Mens der blev sejlet på
Limfjordens bølger, blev der grillet koteletter

i sejlklubben og Else Kathrine havde lavet 2
dejlige salater. Så blev der hygget og snakket
mens vi spiste. Så skulle der sluttes af med
kaffe og masser af kage fra fryseren. Blandt
snakken bagefter lød det til at alle synes det
var en kæmpe succes. Vejret var også med os.
Efter en lang og varm sommerferie er vi nu i
gang igen. Vi startede op d. 13. August med
en hyggelig aften hvor snakken gik om oplevelser i ferien.

Unge for Ligeværd

UFL Vestjyllands ferietur til Barlinek i Polen.
Søndag den 22. juli tog 47 forventningsfulde
mennesker på en spændende og oplevelsesrig tur til Barlinek i Polen. Vi havde vores
fantastiske guide fra år 2012 Isabella, som
igen gjorde en rigtig god indsats. Det blev så
starten på UFL Vestjylland rejse nr. 27 siden
starten i år 1993.
Vi startede busturen fra Lemvig og efter endt
opsamling i Struer, Holstebro og Herning
forsatte vi til Fredericia, hvor vi fik kaffe og
rundstykker. Vi havde igen i år vores trofaste chauffør Kim, som igen i år gjorde en
rigtig god indsats på turen samt havde en
god forståelse over, for os unge mennesker.
Efter en velfortjent kaffepause forsatte vi
turen ned gennem Tyskland, hvor vi sent på
aften nåede til vores hotel, hvor Isabella bød
os velkommen til Barlinek. Derefter var der
indkvartering og aftensmad.
På førstedagen, om mandagen. Efter en god
morgenmadsbuffet fik vi en rundvisning
i byen Barlinek af vores guide Isabella. Vi
så bl.a. tovet, kirke, teknisk skole m.m. og
bagefter kørte vi tilbage til hotellet, hvor vi
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fik frokost. Om eftermiddagen var vi på en
skøn sejltur og derefter var der mulighed for
slappe af eller tage en tur ned i byen. Om
aftenen var vi hjemme på hotellet, hvor vi
havde hyggeligt samvær.
På anden dagen om tirsdagen. Efter en god
morgenmadsbuffet kørte vi Witnica, hvor vi
blev vist rundt af Isabella på et bryggeri. Da vi
havde set bryggeriet var der mulighed, for at
smage på nogle af deres øl og derefter kunne
man købe nogle af deres øl med sig hjem. Da
vi var færdige kørte vi til en park, hvor vi fik
frokost og derefter kørte vi tilbage hotellet, hvor vi så noget af det polske landskab.
Under aftensmaden så vi nogle Polske børn
danse og derefter havde vi hjemmeaften på
hotellet, hvor vi havde hyggeligt samvær.
På tredjedagen om onsdagen. Onsdag morgen startede med et uheld, hvor Line Nielsen
fra Holstebro faldt på nogle trapper, hvor hun
derefter kom på sygehuset og fik at vide at
hun havde forstuvet foden. Alle havde stor
omsorg over for Line, samt var gode til at
hjælpe hende. Da vi havde spist morgenmad
kørte vi til Poznan hvor vi først var inde på

20

Unge for Ligeværd

UFL VESTJYLLAND
torvet for at se et klokkespil og derefter var vi
inde og se en kirke. Efter frokosten var vi på
en skøn togtur og derefter kørte vi tilbage til
hotellet, hvor der var aftensmad og hyggeligt
samvær.
På fjerdedagen om torsdagen. Efter en god
morgenmadsbuffet kørte vi til Stettin, hvor
vi kørte til et marked, hvor der var mulighed
for at gå rundt på egen hånd. Efter frokosten
var vi på en hyggelig sejltur, og derefter tog vi
tilbage til hotellet, hvor man kunne gøre det
man ville indtil vi skulle have aftensmad. Inden aftensmaden var Chresten Bossen oppe
og give en gave samt rosende ord til 10, 20 og
25 års jubilarerne. Efter aftensmaden var der
musik og dans, hvor danselysten var stor.
På femtedagen om fredagen. Efter en god
morgenmadsbuffet var vi klar til at køre ud i
den skønne natur sammen med vores guide
Isabella. Da vi sad i bussen fortalte vores

guide lidt om Polen indtil vi gjorde ophold
ved en kirke. Bagefter kørte vi til en campingplads, hvor vi fik frokost og derefter var der
muglighed, for at gå en tur eller man kunne
side og slappe af. Da vi nåede tilbage til
hotellet kunne man gå ned i byen eller hvad
man nu havde lyst til Efter aftensmaden
inviterede vores guide Isabella os ud til bålet,
hvor vi fik en gratis drinks så hun kunne sige
pænt farvel til os.
På sjettedagen om lørdagen. Efter en god
morgenmadsbuffet var vi klar til at køre til
Danmark. I mens vi kørte var Chresten Bossen oppe og sige tak for en rigtig god tur. Vi
nåede til Røde Kro i Sønderjylland ca. kl 17:30,
hvor vi fik aftensmad og derefter gik turen til
de forskellige aflæsningssteder. Jeg oplevede
igen i år et rigtig godt sammenhold på turen.
Folk var gode til at hjælpe og have omsorg
over for hinanden.

Unge for Ligeværd
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UFL SVENDBORG
Det er kostvejlederen der bestemmer hvad vi
skal spise og ud fra det tager hun et emne og
fortæller om.
Vi har haft 4 gange før sommerferien og har
4 gange efter.
1 aften hørte vi om sukker, så hvor mange
sukkerknald der er i 1 cola og lærte at bruge
honning i stedet for sukker.
Vi har været heldige at komme med i et
projekt med og om sund kost.

1 aften var det fedtstof. Forskellen på brug af
margarine eller olivenolie/solsikke-rapsolie.

Svendborg kommune har bevilliget en kostvejleder som kommer 8 gange og laver mad
sammen med vores medlemmer.

Der bruges ikke så meget fedtstof når man
bruger olie.

22
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UFL SVENDBORG
Det er en fordel at bruge spidskål frem for
icebergsalat osv.
Der er 3 gange så mange kalorier i medister
end i en hakkebøf.
Der er 5 med i køkkenet sammen med hende
hver gang, så alle skulle nå at få 1 gang sammen med hende.

Vi slutter forløbet d. 24. september hvor
vi låner 1 skolekøkken hvor alle kan lave 8
forskellige retter.
Alle vil da få en lille kogebog med de retter
som vi har lavet.

Unge for Ligeværd
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Nogle af medlemmerne i Svendborg synes
sommerferien var for lang og gik i gang med
at planlægge 1 aktivitet næsten hver uge for
dem som ikke var på ferie.
Der var filmaften hjemme hos 1 en fredag
aften. Der var minigolf, der var vandretur med
overnatning på en campingplads og 1 spis
sammen aften hos 1.
De var ikke så mange, men dem som deltog
hyggede sig.
D. 13. august startede vi op med hygge i klubben. De 5 der er i aktivitetsudvalg havde før
sommerferien lavet halvårsprogram ud fra
de ønsker de har modtaget. Det blev udleveret samt der fra start var en del man skulle
tilmelde sig til hvis man vil med.
D.27. august skulle vi til Lystbådehavnen og
grille, spille eller bade alt efter hvad man
havde lyst til. Vejrudsigten sagde regn, vi
sagde nej og tog afsted og var heldige.
Vi fik lavet noget godt grillmad bl.a. med
grillet salat, der var 1 ude og bade og mange
som fik spillet nogle spil. Der var også tid til
blot at hygge.

24
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UFL ROSKILDE
Efter en dejlig varm sommer er klubben kommet godt i gang igen. Det var
fantastisk at mødes. Vi er startet ud
med hygge og et besøg af Roskilde Avis
til interview om klubben, venskaber
og åbent hus. Vi har haft åbent hus
i klubben med besøg af kommende
medlemmer. Vi glæder os til et nyt
år med mange spændende ting på
programmet.
Bedste hilsner fra
ULF Roskilde

Unge for Ligeværd
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UFL RANDERS

Hvordan

Nana blev TV stjerne
i Rusland

Nana har siden hun var tre år haft et dejligt,
kærligt hjem i Randers hos John og Jette.
For 2-3 år siden begyndte hun – med støtte
fra sine forældre – at søge efter sin biologiske
familie.
I adoptionspapirerne kunne hun se, hvor hun
var født i Rusland, hvilket børnehjem hun
havde været på, og hvad hendes mor hed.
Disse oplysninger brugte hun, da hun skrev
på russiske facebooksider.

TV selskabet ville betale for både flyrejse og
ophold. JUBII! MEN: Det hele blev aflyst! ØV!!
3 uger senere skete der igen noget. Denne
gang kom der billetter til rejsen fra Danmark
til Moskva + hotelophold.

De først to år, skete der ingen ting.
Men så dukkede et russisk TV selskab op. De
lavede ”sporløs” programmer og ville gerne
hjælpe.

Da Mette og Nana satte sig i flyet var det
med spænding, der kunne mærkes i hele
kroppen – og endnu værre blev det, da de
ankom til hotellet. ”Vi har ingen værelser til
jer”. PY HA! Endelig lykkedes det at finde ud
af, at der alligevel var et værelse. Russisk er
et svært sprog – og kun ganske få russere
kan tale engelsk.

Det blev aftalt at Nana sammen med Mette
fra UFL Randers skulle komme til Moskva.
De fik at vide, at de skulle rejse fra Danmark
d. 26. maj.

Inden afrejsen til Moskva havde Nana haft
besøg af TV selskabet, der filmede hende
i hendes lejlighed og hjemme hos Nanas
forældre.

Unge for Ligeværd
Da Nana og Mette kom til Tv studiet i deres
pæneste tøj, fik de at vide, at de skulle skifte
til noget, som Tv selskabet havde fundet til
dem.
De blev sminket efter alle kunstens regler.
Men inden alt det, blev der taget en DNA test
af Nana!
Det viste sig nemlig, at TV selskabet havde
fundet en pige, der muligvis var Nanas
søster – og to kvinder, der måske var hendes
mostre.
Pigen og de to kvinder, havde også fået lavet
DNA test.
Efter mange prøver i mange timer skulle der
laves TV optagelse.
TV værten stillede Nana en masse spørgsmål
– nogen var ret ubehagelige!
Så var det Mettes tur! Hun skulle også svare
på en masse spørgsmål.
Nu kom den pige, som måske var Nanas
søster. Hun havde haft et hårdt liv med hårdt
arbejde , til en meget lille løn og boede i et
elendigt hus uden vand og varme.
Hun vidste ikke noget om, at hun måske
havde en søster. Både hendes far og mor var
døde på grund af misbrug, og hun havde boet
på børnehjem, siden hun var 14 år.
De to kvinder var også fattige og kendte ikke
noget til, at deres søster havde fået en datter
for 26 år siden.
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Endelig kom det aller mest spændende: Passede DNA profilerne sammen??
Med bankende hjerte og svedende hænder
ventede alle på svaret – ikke mindst Nana,
som jo havde sat det hele i gang!
BINGO!! De passede sammen. Nana havde
fundet sin store søster og sine to mostre!
Tårerne fik frit løb!!
Nu har Nana både sine dejlige forældre i
Randers og en søster, to mostre og en kusine
i Rusland.
Det har været en kæmpe oplevelse. Nana har
oplevet to meget forskellige verdener og føler
sig fantastisk heldig over at fundet sin familie – men også over at hun haft en tryg og
god barnedom i Randers , hvor hun aldrig er
gået sulten i seng, aldrig har manglet noget,
og hvor hun har fået al den kærlighed, hun
kunne ønske sig.
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UFL RANDERS
Sommerferie i Ungarn
I år gik turen til Ungarn, hvor vi boede i 5
nætter på en dejlig campingplads i hytter
ved Balatonsøen og to nætter på Hostel i
Budapest.

Der var 46 fra Silkeborg og Randers + en
enkelt fra Nordjylland.
Der var 3-4 personer i hver hytte. Morgenmaden blev lavet i hytterne.

Unge for Ligeværd
Der var flere restauranter på pladsen, hvor
det var let at finde noget til frokost eller
aftensmad. En aften var der fællesspisning,
hvor nogen UFL’er lavede maden.
I Budapest var der 6-8 personer på værel-

29
serne, som lå lige oven på et diskotek, så der
kunne der være god brug for ørepropper.
Der var en rigtig god stemning på hele turen
med mange spændende oplevelser.
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UFL RANDERS
Mandeaften
Fredag d. 17. august var der Mandeaften
med store bøffer og en lille smule salat+ cola
og øl og rigtig mandehygge!! Thomas var
grillmester, vejret var perfekt til at sidde ude
i hele aftenen. De fleste sluttede af med en
tur i byen.

Minigolfturnering i Randersugen
Som sædvanlig i Randersugen var der minigolf på Tronholmen.
Vi var 14, der dystede mod hinanden og
vinderen blev Johannes!
Efter kampen gik hele flokken op på SIS, hvor
der var dejlig mad og god stemning.

Unge for Ligeværd

UFL RINGKØBING SKJERN
Vi har holdt en lang sommerferie, og fik
endelig startet op her i August igen. I ferien
havde Lene, vores vejleder, været i genbrugsbutikken, som ligger i forbindelse med
vores klub, og vi kan komme forbi, hvis vi har
spørgsmål eller ideer til aktiviteter. Vi har
altid mange gode ideer til aktiviteter, selvom
ikke alle bliver godkendt ;). Men fedt at vi kan
mødes og sige hej. Vi startede selvfølgelig
op i vores gårdhave, hvor vi bruger megen tid
ude hele året rundt. Vi fik snakket om sommerferie, skiferie og hvad vi skal lave i den
næste tid. Vi lavede madpandekager, pandekager og skum fiduser, dog var pandekagerne uspiselige. Vi håber, at vi får flere nye
medlemmer til vores klub, vi vil gerne være
flere, fordi vi synes det er sjovt og hyggeligt
at være sammen.
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UFL HERNING IKAST
BRANDE
Så fik vi skudt UFL i gang igen efter sommerferien.
Snakken gik livligt og traditionen tro (troede vi), skulle
vi starte med bål og hygge udendørs. Vejret var ikke
helt med os til bålhygge, men heldigvis havde Palle, en
af vores vejledere, været på forkant med vejret, og på
grillen blev serveret lækre hjemmebagte pizzasnegle
og vejret holdt tørt. Efterfølgende gik vi indenfor, hvor
vi fortsatte vores snak om vores dejlige sommer, og her
fik vi serveret kaffe og lækre muffins.
Lækkert – Tak Palle

Hygge og snakken – længe siden vi havde set hinanden

UHM, lækre pizza-snegle

Mere kage – ikke dårligt

Unge for Ligeværd
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På Naturskolen
Ved vores næste UFL aften var vejret heldigvis bedre. Også denne gang havde vi udendørsaktivitet. Vi var på Naturskolen, hvor vi
selv lavede vores bål mad. En masse gulerødder, kartofler, løg m.m. blev skrællet. Maden
blev tilberedt over bål og ingen tvivl – tror
bestemt alle blev mætte. Igen en dejlig aften
med masser af hygge og snakken.

Så er der mad

Travlhed i ”køkkenet´”

Gang i
kartoffelskrælningen

Klar til bålet
Dejlig sensommer-aften

Mulighed for at se på stjerner
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UFL STORKØBENHAVN
Her i UFL Storkøbenhavn går alt sin vante
gang.
Her i sommers var vi 15 personer inkl. vejledere på sommer-tur til Albanien.

Det tog ca. 2 timer at flyve derned.
Vi landede i Tirana Lufthavn og kørte derefter
i bus 1 times tid indtil vi nåede vores hotel.
Vi oplevede en masse spændende ting, bl.a.
Albansk folkedans og fyrværkeri på hotellet.
En dejlig tur med masser af varme.
Herhjemme i klubben igen går alt sin stille
gang, vi har løbet DHL i silende regnvejr og så
er vi i fuld gang med at forberede vores 20års jubilæum her til oktober.
Og så er vi jo en hel del der var glade for at
være til landsmødet i September.
Mange hilsner
UFL Storkøbenhavn

Unge for Ligeværd

35

36

Unge for Ligeværd

UFL SYDVEST
På vores sommeropstart var vi på Bones og
spise. Så gik vi op på torvet i Esbjerg og hørte
musik til Esbjerg Festuge. Vi havde sommer
afslutning i Varde hvor vi så Varde Sommerspil som i år handler om Charlie Chaplin og
der spiste vi en på en restaurant i Varde. Vi
har været en tur i København på Bakken, hvor
vi boede ude på hotel og spiste fint inden vi
gik ind og så Cirkusrevyen. Og vi har haft en
almindelig klubaften med spil hyggesnak
med kaffe og latter.
Med venlig hilsen Isakur, Morten, finne,
Dennis og Kim fra bestyrelsen

Unge for Ligeværd
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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

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
Tinna Jensen, 30 85 86 91

8 UFL – Lillebælt

Formand: Michael Ø. Nielsen, 28 77 66 83
Elisabeth Paaske, 28 49 73 08
Lars Elkjær, 30 72 10 09
Dorte Sivertsen, 30 26 41 97

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
Klubsted: Thisted

17 UFL – Tønder

Formand: Maj Frodelund, 21 75 06 14
Jytte Frodelund, 40 40 26 59

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

Formand: 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

SKIFERIE 2019
KÆRE UFL’ER!
Der er endnu et par ledige pladser på vores skitur til Zell am See i Østrig.
Afgang i uge 4 fra den 21. januar til den 27. januar 2019.
Vi er gode til at tage imod nye skiturskammerater, så du bliver hurtigt en del af holdet.
Der er kun mulighed for at løbe alpint – ikke langrend. Vi har hjælpere og instruktører med.
Så hvis du er nybegynder, får du hjælp til at komme på ski.
Vi kører med luksusbus, og der er opsamling rundt omkring i hele landet.
Har du lyst til at høre mere, så kontakt:
Tursekretær Lene Hove, mobil 21 47 95 36, lene.hove.tjele@gmail.com
Ole Schmidt, mobil 20 23 97 70, ole@hgs.dk

