
- Medlemsblad -

Nr. 6 
December 2018 16. årgang



Unge for Ligeværd2
2   Unge for Ligeværd 

 

 

 

 
Formand for UFL 
Kim Dyrvig 
Tlf. 26 92 01 46 - E-mail: 
Kim.dyrvig@get2net.dk 
  
Ansvarshavende redaktør: 
Tina Drejer, tlf.6170 7078  
tinadrejer@.mail.dk 
  
Bladudvalg: 
Trine Hansen: 21 93 40 26 
Johnna Krag: 59 46 70 00 
Jonas A.Pedersen: 23 60 55 43 
Inge Jensen:64 49 16 13 
 
UFLs Landssekretær: 
Lena Donkjær Andreasen 
Tlf.: 86 20 85 78 
ufl@ufl-ligevaerd.dk 
 
UFLs konsulent: 
Martin Drejer 
Nordrupvej 19, 4200 Slagelse 
Tlf. 6170 3278 
martin@drejer.mail.dk 
  
Indlæg til bladet sendes til 
Tina Drejer  
Nordrupvej 19, 4200 Slagelse  
E-mail: tinadrejer@mail.dk 
 
Næste blad udkommer i begyn-
delsen af august. Sidste frist for 
indlæg er 13 juli 2009 
  
Kontakt til UFL: 
UFL – Unge for Ligeværd 
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov  
E-mail  ufl@ufl-ligevaerd.dk 
 
Hjemmeside: 
www.ufl-ligevaerd.dk 
  
Trykkeri: Hadsten Grafisk 
Oplag: 1.400 stk. 
ISSN: 1603-5801 
Forside: drejerart.dk 

Nyt fra formanden -  
Nyt fra redaktøren………………….     

 
Side ..….  

 
3 

Landsbestyrelsen….…………..….. Side…….  4 

Nyt fra Konsulenten……………….. Side ..….  5 

Nyt fra UFL - Futura..………….…... Side …… 6 

Nyt fra UFL - Odense...…………... Side ...…. 8 

Nyt fra UFL - Storkøbenhavn……. Side …... 10 

UFL Butik……………………...…... Side …… 13 

Nyt fra UFL - Rosenholm....……... Side…... 14 

Nyt fra UFL - Sydvest.…....………. Side …... 16 

Nyt fra UFL - Vejle…..….…....……. Side …… 18 

Landsmødet d.26 september 2009. Side …... 20 

Ven til Ven………………………….. Side ……  24 

Nyt fra UFL - Vestjylland………….. Side…….  26 

Nyt fra Sekretariatet………………. Side……  38 

Oversigt over Lokalforeninger……. Side…….  39 

    

   

   

   

   

Annoncer…………………………... Side…….  30 

HUSK: 
Tilmelding til  
Landsmødet.  

Se midtersiderne 

Formand for UFL:
Mette Holm
Tlf.: 23 10 70 08
E-mail: mette_328@hotmail.com
 
Bladudvalg:
Bente Hegewald, tlf.: 51 21 04 42
Tea Møller Christensen, tlf.: 29 80 86 50
Christian Philips, tlf.: 27 35 54 16
Tina Spliid, tlf.: 22 98 08 86
 
Landssekretær:
Lena Donkjær Andreasen
E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk

Redaktør:
Thomas Halkjær
Tlf.: 20 69 08 50
E-mail: thomas@ligevaerd.dk
 
Sekretariatsleder:
Esben Kullberg
Tlf.: 24 97 27 18
E-mail: esben@ligevaerd.dk 
 
Indlæg til bladet sendes til:
Unge for Ligeværd
Vejlbjergvej 8A
8240 Risskov
E-mail: thomas@ligevaerd.dk
Næste nummer af bladet udkommer 
ca. 1. februar. Sidste frist for indlæg  
er den 10. januar 2019.

Kontakt til UFL:
UFL – Unge for Ligeværd
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov 
E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk
 
Hjemmeside:
www.ligevaerd.dk
 
Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S
Oplag: 2000 stk. 
ISSN: 1603-5801
Forsidefoto: Landsbestyrelsen

DEADLINE:
Næste frist 
til UFL bladet 
er 10. januar 
2019.

Formanden har ordet ...................................................... Side 3

Bestyrelsesmedlemmer..................................................Side 4

Ny i bestyrelsen ............................................................... Side 5

Landsmødet 2018 ............................................................Side 6

Nyt fra Vestsjælland ......................................................Side 12

Kreativkurset 2018 .........................................................Side 14

Nyt fra Landsbestyrelsen 
– Bestyrelsesweekenden 2019 ......................................Side 18

Nyt fra DigiSafe .............................................................Side 20

Nyt projekt i UFL, Unge for Ligeværd 
– til kamp mod identitetstyveri ................................... Side 22

Nyt fra Roskilde ............................................................. Side 24

Nyt fra Aalborg ..............................................................Side 26

Nyt fra Storkøbenhavn .................................................Side 28

Nyt fra Vestjylland .........................................................Side 30

Nyt fra Thy Mors ............................................................ Side 32

Nyt fra Svendborg .........................................................Side 34

Nyt fra Herning, Ikast & Brande ................................... Side 37

JANUAR

10



3Unge for Ligeværd

FORMANDEN HAR ORDET...

Hej alle sammen i klubberne
 
Så nærmer julen sig og med julefrokost og alt det andet der 
hører til. 

Jeg vil ønske alle en rigtig god jul og pas rigtig godt på 
hinanden nytårsaften. 

Vil gerne se jer helskindet når vi mødes igen ;) 

Vi har fået besked fra DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd 
-som støtter os med kr. 593.000 i år. :)

Vi er bevilget penge til at lave et brætspil.  
Som vil hjælpe os med ikke at få frarøvet 
personlige papirer. Vi skal udvikle det sam-
men med undervisere fra Ligeværds – 
skoler og uddannelsessteder. Se side 22-23. 

Med venlige hilsen Mette Holm, 
formand for Unge For Ligeværd 

LANDMAND
GRØN PEDEL- OG  

BUTIKSMEDHJÆLPER

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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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
Betina Bundgaard 

Tlf. 25730582
Vejle

Minh Quan Hjortlund
Tlf. 21 66 95 72

Hjørring

Suppleant
Pernille 

Feldt Poulsen 
Roskilde

Suppleant
Tea Møller 

Christiansen 
Klub 8000C 

Tlf. 29 80 86 50

Vejledergruppen: Anette Østergaard, Mette Hansen, Christian Philips 
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NY I BESTYRELSEN

Jeg hedder Betina Bundgaard og er 24 år og 
bor i Vejle.
Til daglig bruger jeg min tid på at læse til 
pædagog og er sammen med mine venner 
fra UFL. Jeg har været en del af UFL Vejle i 
lidt over 3 år.
Jeg blev valgt til suppleant på UFL’s general-
forsamling i september.

Glædelig jul 
& godt nytår
Sekretariatet i Ligeværd holder 
lukket fra d. 22/12-2018 til d. 1/1-2019
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LANDSMØDET 2018

Traditionen tro holdte unge for ligeværd 
deres årlige generalforsamling på landbrugs-
skolen i Dalum ved Odense. Her mødte et 
stort antal op fra de 24 klubber, som kom-
mer fra hele landet. Vi startede ned en 
samtalesalon om at passe på sine personlige 
oplysninger. Vi snakkede med hinanden om 
hvad personlige oplysninger er, hvornår man 
bruger dem og om der var nogen som havde 
prøvet at få fra narret deres oplysninger? Bag 
efter var der generalforsamling. Her gen-
nemgår vi bla. Budget og nye kan blive valgt 
til landsbestyrelsen. det også en mulighed 
for at udveksle ideer til hvilke aktiviteter der 

Landsmødet på 
DALUM LANDBRUGSSKOLE 

d. 29.-30. sepember 2018

kan laves i klubben derhjemme hvor man 
bor, da hver klub har forberedt sig hjem-
mefra. Landsmødet er et arrangement som 
mange ser frem til og hvor end man ser bliver 
du mødt at et smil og et kram fra dem der 
kommer fra de andre klubber. Der dannes nye 
venskaber og flirtet bliver der også til festen 
der bliver holdt efter generalforsamlingen. 
Søndag går turen hjem med måske trætte 
øjne. Men smilet er der stadig.

Pernille Feldt Poulsen
ufl-Roskilde
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LANDSMØDET 2018
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LANDSMØDET 2018
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LANDSMØDET 2018
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LANDSMØDET 2018
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LANDSMØDET 2018
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NYT FRA VESTSJÆLLAND

Den 7 September var vi på strandtur til 
Reersø, vi spiste først vores madpakker og 
derefter samlede vi sten, som vi skal male på 
en klubaften, vi oplevede nogle speciele skyer 
som blev til tordenvejr.

Den 15 September var vi på udflugt til Nyvang 
ved Holbæk. Det er et frilandsmuseum, med 
butikker og værksteder fra andelsbevægel-
sen, og vi hyggede os med vores medbragte 
madpakker og Anettes hjemmebagte kage.

Den 5 Oktober så vi Andersvænge museet i 
Slagelse. Det var en institution hvor, den-
gang, åndsvage boede. Det er skræmmende 
at se hvordan evnesvage blev behandlet 
dengang. Der var samlet rigtig mange ting.
Konz og Louises lille Adam var også med.



13Unge for Ligeværd



Unge for Ligeværd14

KREATIVKURSET 2018

Mikkel og jeg tog afsted fra Grenaa d.17/10 
2018 mod Struer, det var tid til, at vi skulle 
afsted til Kreativ Weekend, for tredje gang.
Vi glædede os helt vildt til kl. var 15.00 og 
vi var i Struer for at blive hentet sammen 
med de andre UFLér så vi kunne blive kørt 
til Fenskær Efterskole i Nr. Nissum hvor det 
skulle holdes.

Vi var 21 i alt der skulle på kursus, 4 fra 
UFL-Futura, 2 UFL-Rosenholm, 9 UFL-HIB, 
2 UFL-Ålborg, 2 UFL-Vestjylland og os 2 fra 
UFL-Grenaa.

Der var nye med men også andre vi kendte. Vi 
glædede os alle til værkstederne kom i gang 
om lørdagen. Der var lang ventetid, når man 
er vant til at komme i gang fredag.
Da vi kom op på skolen, blev vi indkvarteret 
og så var der lune boller, inden vi gik op i 
fællesrummet og hyggede med spil og det 
Mette og Lisette havde med i år.
Kl.19.00 var der aftensmad, og bagefter var 
der mange, der skulle se vild med dans og 
hygge.
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Lørdag var der morgenmad kl.8.00 og kl.9.00 
gik værkstederne i gang. Der kunne vælges 
træ hvor Kasper var faglærer, smykker ved 
Trine og maling på lærred ved Anna-Grethe.
Dagen kørte derud af kun afbrudt af frokost 
og kl. ca. 17.30 samlede vi os alle i den store 
spisesal hvor Vores ting blev stillet op så vi 
kunne se hvad hinanden havde lavet, resten 
af aftenen gik med spisning og hygge inden 
alle gik til ro godt trætte.
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KREATIVKURSET 2018

Søndag var sidste dag. Efter morgenmad 
skulle der pakkes sammen og ryddes op så vi 
har en mulighed for at komme igen.
Vi blev hentet kl.10.15 og kørt tilbage til 
Struer så vi hver især kunne komme med 
et tog hjem, vi var hjemme i Grenaa kl.16.45 
godt trætte og med nogle rigtig fine ting vi 
fik lavet i træværkstedet.
Det var vores Kreativ Weekend for i år og er 
klar igen til næste år sammen med de andre 
og tovholder Mette, Karsten og Lisette hvis 
de har lyst.

Charlotte og Mikkel
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NYT FRA 
LANDSBESTYRELSEN

Lørdag, d. 27. oktober holdt den ny landsbe-
styrelse første møde efter generalforsamlin-
gen.
Et af de store punkter på dagsordenen var 
planlægning af Bestyrelsesweekenden 2019.

Vi vidste, at der var behov for ændringer i 
2019. Udgiften til weekenden bliver højere 
og højere fra år til år, da der deltager flere og 
flere bestyrelsesmedlemmer.

Der var lagt op til en snak om, hvad det er, der 
er vigtigst, når vi mødes på bestyrelsesweek-
enden. 

Hvem skal kunne deltage? Hvor kan den 
holdes? Hvornår og hvor lang tid skal vi være 
samme? 
Hvilke krav er der til overnatning? Hvad er det 
vigtigt at lære på weekenden? Hvorfor skal 
vi mødes? Hvad skal vi spise og drikke? Hvor 
henne i landet, skal den holdes?

Vi fik en meget vigtig og god snak om - 
HVORFOR vi holder weekenden, og HVAD der 
er vigtigt for, at det bliver en god oplevelse at 
være med.

Her er nogen af de vigtigste ting, som 
vi kom frem til:
•  Så vidt det overhovedet er muligt, så skal 

alle fra klubbestyrelserne have mulighed 
for at deltage. Hvis der ikke er penge til, at 
alle kan deltage, skal pladserne fordeles 
imellem klubberne. 

•  Det er ikke vigtigt, om bestyrelsesweeken-
den bliver holdt på et stort fint sted – det 
vigtigste er, at vi får muligheden for at 
være sammen.

•  At rammerne for undervisningen er sådan, 
at vi kan lære mest muligt. Det er både 
undervisning i bestyrelsesarbejdet og 
andre temaer, og for nogen det at lære at 
være aktiv sammen med mange personer.
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•  At vi tager de ting, som vi synes fungerer 
bedst fra Landsmødet og Bestyrelses-
weekenden, for at få en weekend som 
flest mulige synes om.

Vi havde fået tilbud fra forskellige steder, så 
vi også kunne sammenligne priserne.

Vores beslutning blev: 
• I 2019 holder vi Bestyrelsesweekend på 

Dalum Landbrugsskole i Odense. 
• Vi lejer deres nybyggede festsal og uden-

dørsarealerne udenfor. 
• Vi bor i deres kursusfløj, hvor der er enkelt, 

dobbelt og tre-sengs værelser. Det kan 
også være, at der er behov for at leje 
enkeltværelser, hvor der er opredning med 
madras, hvis vi bliver mange. Alle værelser 
har bad/toilet. 

• Weekenden bliver fra d. 21.-23. juni 2019. 
• Fredag aften skal vi lave noget, hvor vi får 

mulighed for at snakke sammen. 
• Vi går tidligt i seng, så vi er friske til under-

visning hele lørdagen, hvor det kommer til 
at foregå både inde og ude.

• Lørdag aften afslutter vi weekenden med 
en god middag. Vejlederne fra landsbesty-
relsen vil stå i en bar i festsalen og sælge 

drikkevarer, som vi kender det fra lands-
mødet. Lørdag aften slutter, så alle kan 
være til morgenmad søndag inden kl. 10, 
hvor weekenden slutter. 

• Om lørdagen bliver der ”vejledermøde” 
som de tidligere år – Dalum Landbrugs-
skole har fine lokaler, hvor det kan holdes.

Vi glæder os til at planlægge indholdet på 
bestyrelsesweekenden – og sende program-
met ud, når det er klar. I er meget velkomne 
til at sende jeres forslag.
Men lige nu er det vigtigste – at i sætter 
kryds i kalenderen 21.-23. juni 2019. 

På vegne af landsbestyrelsen
Lena
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DIGISAFE

DigiSafe er UFL’s projekt og klubberne har 
været med lige fra start af i udviklingen af 
DigiSafe app’en og som DigiSafe’er / ambas-
sadører med opgaver om at fortælle perso-
ner, som kunne have glæde af at kende til 
DigiSafe ap’en og hjemmesiden. 
Fire ambassadører har fortalt om deres 
oplevelser til Jonna Nøtrup som skal evaluere 
projektet.
Jonas fra UFL-Lillebælt har undervist i Di-
giSafe på sin arbejdsplads – CSV Kolding. Han 
fortæller: 

”Jeg synes bare det er sjovt at komme ud, for 
folk der ikke ved det. Så lige pludselig så får de 
et redskab, som de faktisk kan bruge. Jeg sy-
nes, det er super hyggeligt, at jeg kommer op 
på min skole, og jeg lægger det iPads parat, 
og så siger en af underviserne, at hun faktisk 
vil bruge DigiSafe delen der hedder e-handel i 
undervisningen.”
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Michelle og Christina fra UFL-HIB har haft en 
stand på biblioteket i Ikast til et arrangement 
om ordblindhed. Michelle fortæller: ”Vi har 
fortalt om DigiSafe i UFL-klubberne. Men vi 
har faktisk også været på biblioteket og vist 
det der. Der kom alle mulige. Det var ordblin-
de. Og nogen andre. Det var også familier og 
børn og voksne. De sagde at det var godt.” 

Isakur fra UFL-Sydvest repræsenterer UFL på 
Folkemødet på Bornholm. En af de opgaver, 
som Isakur havde var at fortælle om Di-
giSafe, her talte han med: ”To Japanerne der 
var udvekslings studerende fra Københavns 
universitet. Og de studerede undervisnings-
materialer og hvordan man underviser. Så de 

fandt det meget interessant. De talte også en-
gelsk. Det ærgrer mig stadig vi ikke fik snakket 
mere med dem.”

Alle UFL’er der har deltaget i landsdækkende 
arrangementer siden projektets start, har 
hørt om DigiSafes muligheder og øvet sig i at 
fortælle andre om DigiSafe og sikker færden 
på nettet. Der er mange som er glade for at 
bruge digiSafe app’en og hjemmesiden, og 
som ikke har hørt om DigiSafe. Derfor er det 
vigtigt at UFL stadig fortæller om DigiSafe, 
når i møder nogen som kunne have glæder 
af at kende app og hjemmeside samt til 
klubaftener. 
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NYT PROJEKT 
I UNGE FOR LIGEVÆRD

Projektet skal opfinde et brætspil, som kan 
være med til at støtte unge med særlige 
behov, der har fået stjålet eller franarret per-

Nedenfor finder I svar på en række spørgsmål om projektet:

Hvad hedder projektet? Unge for Ligeværd – til kamp mod identitetstyveri

Hvornår? Vi skal arbejde med projektet fra 1/10-2018 – 31/3-2021

Hvem støtter med 
penge?

Offerfonden under Civilstyrelsen støtter projektet med 
kr. 2.559.987,20.

Hvem bliver 
projektleder?

Mette Davidsen bliver projektleder. Hun har vigtige erfaringer 
fra DigiSafe projektet, hvor der blev opfundet et redskab, som 
giver unge med særlige behov den helt rette støtte, når man 
f.eks. skal bruge sit NemID eller handle på nettet. De erfaringer 
vil hun bruge, når der skal udvikles aktiviteter i dette projekt.

Hvorfor skal vi arbejde 
med projektet?

Desværre oplever vi, at mange har været udsat for svindel. 
På bestyrelsesweekenden og på landsmødet var der mange 
eksempler på svindlen, da vi holdt samtalesaloner om emnet.

Hvad skal opfindes? Der skal opfindes et helt nyt brætspil som ikke findes nu.
UFL’er og undervisere fra Ligeværd skoler og uddannelsesste-
der skal i fællesskab udvikle og opfinde brætspillet, som skal 
give anledning til at få nogle gode snakke om problemet.

Hvad skal der ske, når 
brætspillet er opfundet?

Brætspillet skal spilles i UFL-klubberne og på skoler og uddan-
nelsessteder i Ligeværd. Andre organisationer oplever også 
problemet. Derfor skal vi fortælle om projektet og forære 
brætspillet til andre organisationer. Så vil andre unge, end dem 
vi kender i Ligeværd, også får mulighed for at spille spillet og 
snakke om problemet.

sonlige papirer, og som kan støtte unge med 
særlige behov i, at man bedre kan undgå, at 
det sker.
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Landsbestyrelsen i UFL blev præsenteret for 
projektet på bestyrelsesmødet d. 27. oktober.
De håber meget på, at alle i Unge for Lige-
værd vil bakke op om projektet, og være med 
til at bidrage til, at vi kan finde en god løsning 
på problemet.
Det bliver spændende at opfinde et helt nyt 

Hvem kommer til at 
deltage i projektet?

Når brætspillet skal udvikles og opfindes, så vil Mette samle 
en række undervisere og kontaktlærere fra Ligeværds skoler og 
uddannelsessteder i et udviklingsteam. Personer fra udvik-
lingsteamet vil besøge en række UFL-klubber, så UFL’er kan 
teste om spillet kommer til at virke.
Copenhagen Game Lab skal hjælpe til med, at det bliver et 
brætspil med f.eks. brikker, spørgsmål, spilleplade osv. De skal 
også sørge for at trykke 150 eksemplarer af spillet.
Så skal der tilknyttes en evaluator. Evaluator skal undervejs i 
projektet sikre, at vi kommer i mål med det, som vi har lovet i 
projektet. 
At vi lykkes med at opfinde et brætspil, hvor unge med særlige 
behov opnår støtte, og at vi når ud til mange af de unge, som vi 
kender og kommer til at kende i fremtiden, som er i risiko for at 
blive franarret sine personlige oplysninger. 

Hvordan kan man få 
oplysninger om 
projektet?

Der vil blive skrevet om projektet i UFL-bladene. 
Herudover vil der blive lavet videoklip som vil blive delt via 
f.eks. Facebook.

spil. Et spil som i kommer til at bruge på jeres 
klubaftner, og et spil som bliver opfundet af 
UFL’er i hele landet. 
På sekretariatet glæder vi os over at kunne 
sætte fokus på et stort problem.

Mange hilsner Lena
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NYT FRA ROSKILDE

Vi har været gennem et specielt efterår. Vi 
har været på besøg hos Alle tiders Højskole 
i Roskilde. Spændende sted for unge med 
særlige behov. Det var en god aften. Vi har 
været på uddannelsesmesse, hvor vi så på 
forskellige muligheder både frisør, STU, bo-
tilbud og det var rigtig godt. Vi har desuden 
haft besøg af Jeanette som talte om sorg 
og hvordan det kan tackles. Vi har haft brug 
for denne snak. Vi har haft en aften med Di-
gisafe hvor vi alle blev klogere på, hvordan vi 
skal forholde os på nettet og passe på hvem 
vi giver dankort og koder til. Vi har desuden 
afholdt uhyggelig halloween som var alle 
tiders aften.

Bedste hilsner fra 
UFL Roskilde

Mindeord for Tania
D. 27. september mistede UFL Roskilde en af 
vores kære venner, da Tania sov stille ind efter 
længere tids sygdom. Tania havde en stor plads 
i vores klub, fordi hun var en ung kvinde der gik 
op i at vi alle skulle have det godt og ingen skulle 
føle sig udenfor. hun var en forkæmper for unge 
med handicap og et kæmpe forbillede for os alle. 
samtidig var hun en person der altid var glad. 
Du mødte hende aldrig sur i klubben. Når hun 
var der, var der smil over hele femøren både hos 
hende og os andre. Det er svært at sige med tre 
ord hvad Tania var for en person, for hun var så 
mange ting, og vi vil altid huske hende. Hun var 
og er indbegrebet af ligeværd.
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NYT FRA AALBORG

Vi har været på besøg hos Salling Rooftop. 
Vi hyggede os helt vildt meget og gik over på 
Mc. Donalds og spiste og hyggede videre. Vi 
vil anbefale alle til at besøge det. 

Klubben har været ude og spille Minigolf, hvor 
vi hyggede os. Vi er rigtigt gode til at hygge 
os alle sammen. 

Vi har også været ude at spise running sushi 
sammen.
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Her i UFL Storkøbenhavn har der været 
fest og farver :o)

Onsdag d.27 Oktober holdt vi nemlig 
vores 20 års Jubilæum og JUBIIII det var 
en fest vi aldrig vil glemme.
Med reception og taler, lige fra lokal-poli-
tikere til tidligere vejledere der kom forbi 
og ønskede tillykke til klubben.
 
Festen blev holdt i Glostrup-Albertslund 
Produktionshøjskoles lokaler og vi siger 

mange mange tak for en rigtig god fest 
til alle der kom og deltog :o)

Fredag d.09 November er vi en lille 
gruppe der tar afsted på en weekendtur 
til Svendborg hvor vi bl.a. skal bo i en 
hytte og hygge os med UFL-Svendborg 
der vil lave noget Hawaii-fest-tema. 
Det glæder vi os meget til at fortælle om 
i næste nummer af bladet :o) 

NYT FRA STORKØBENHAVN



29Unge for Ligeværd

Til klubbens medlemmer vil 
vi lige skrive at i skal huske 
at minde jeres forældre og 
pårørende om vores årlige 
Juleafslutning for pårørende 
der foregår d.06 December 
i år.

Mange dejlige hilsner 
UFL Storkøbenhavn
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NYT FRA VESTJYLLAND

I anledning af at Ufl Vestjylland har 25 års 
jubilæum i 2018 havde vi arrangeret en 
Jubilæumstur til Søndervig og Stauning d.15-
09-2018.
Turen var gratis for brugerne af klubben så 
det var kun souveniers der skulle betales af 
egen lomme.
Vi startede turen med opsamling i Lemvig kl. 
7.30 Struer 7.50 og Holstebro kl.8.15.
Da alle var samlet op var der lige fra starten 
en rigtig god stemning i bussen, udenfor var 
det rigtig fint vejr, så hvad mere kunne vi øn-

ske os.Vi kørte mod Søndervig hvor vi skulle 
have kaffe og rundstykker, derefter skulle vi 
se Sandskulpturer, så var der tid til at gå på 
opdagelse i byen. Nogle gik i Genbrugsbutik-
ker andre i tøjbutikker så var der dem som 
ville ind og have en øl eller sodavand. Kl.12.30 
blev det tid til at vi skulle spise på Sandslot-
tet, vi fik en rigtig god service og noget godt 
mad. Der var en butik i forbindelse med 
Sandslottet hvor nogle købte tasker, hatte og 
andre souvenire.
Så gik turen til Stauning flymuseum, hvor 
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der stod 2 mand klar til at vise os rundt og 
fortælle det var rigtig spændende. Så var det 
overstået så skulle der igen købes souveeni-
ers, det var lige til lukketid vi var færdig. Vi 
fik lov at hente vores kaffe ude i bussen og 
drikke den indenfor, selv om der var lukket 
det var fint. Så gik turen hjemad hvor alle 
havde haft en dejlig oplevelse og dag. Det 
var Aksel som var chauffør, han var glad for 
gensynet med de unge.
Mandag d 24-09-2018 Natur bussen
En aften var vi en tur i Klosterheden hvor vi 
kørte med bus ud. Da vi kom ud til Klosterhe-
den samlede vi en naturvejleder op, som hed 
Carsten. Han fortalte om skoven og dyrene 
mens vi kørte ned mod Møllesøen, hvor vi 
skulle have kaffe og kage. Efter kaffen satte 
vi os i bussen igen hvor vi kørte videre til det 

sted hvor vi skulle høre krondyrene brøle. Det 
var en rigtig god og lidt uhyggelig oplevelse 
at høre krondyrene. Krondyret brøler for at 
vise at det er ham der har kvinderne og for at 
vise det er ham der bestemmer i skoven. Vi 
så rigtig mange krondyr og rådyr på turen og 
efter vi havde hørt krondyrene brøle vendte 
bussen hjemover mod Struer og Lemvig.

Så har vi taget hul på vinteren i vestjylland 
og der er lagt op til en masse hygge, særligt i 
forbindelse med julen. Vi har planlagt en tur 
til Den gamle by i Aarhus hvor
der helt sikkert er julepyntet efter alle kun-
stens regler. Det glæder vi os til.
Her fra os skal lyde et
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE 
UFL’er
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NYT FRA THY/MORS

Vi har haft besøg af Kenneth Baun,som 
er tryllekunstner og har hele livet været 
ordblind, som han holder foredrag om. Han 
startede med et super godt trylleshow, hvor 
flere af os var med oppe ved ham og trylle. 
Som tak fik hjælperne et fint ballon dyr. 
Efter hans trylleshow havde han et fanta-
stisk foredrag om hans liv som ordblind. Det 
fangede hurtigt vores opmærksomhed, at 
høre om hvilke op og nedture han har haft, 
men mest hvordan det ikke skulle stoppe 
ham videre i livet. 

Vi var også en tur ude og køre go kart, hvor 
dem med fart i blodet kørte, mens vi andre så 
på og heppede. 

Vi har været en tur i sydthy kurbad, hvor vi 
rigtig nyder at komme ind og slappe af, i de 
forskellige saunaer, spa udenfor, samt det 
kolde gys. 

Vi har holdt en hygge/spille aften. Der havde 
vi fællesspisning hvor vi hyggede omkring 
dette. Derefter blev der fundet forskellige 
spil frem. Vi fik også snakket om DigiSafe, og 
gennemgået spørgeskema omkring det med 
alle medlemmerne. En dejlig aften. 

Hilsen UFL Thy/Mors
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NYT FRA SVENDBORG

Tur til Egeskov Slot/Classic Days
Så gjorde vi det igen. En rigtig god dag hvor 
alle hyggede sig. Vejret var med os og der 
blev set og prøvet meget. 
Der blev danset til 50 ‘ rock, nogen blev ud-
fordret i at komme op i Tree Top. Vi så mange 
flotte biler og meget, meget mere.

Filmaften
I forbindelse med vores kostprojekt så vi 
dokumentarfilm Super Size Me, som viser 
hvor slemt kroppen får det hvis man lever af 
McDonald’s mad i 1 måned. 
Stine havde bagt kage da hun har fødselsdag 
om lørdagen.

Egeskov marked
Igen i år tog nogle af os til Egeskov marked. 
Det var en rigtig hyggelig dag.

Landsmøde
Vi var en flok afsted til landsmødet i Odense. 
Der skulle alle klubberne hver især fortælle 
om hvad der foregår i vores klubber. 
Tina fra vores klub i Svendborg gjorde det 
bare så flot, og vi er ret stolte af hende. 
Det var en lang dag, men timerne fløj bare 
afsted. 
Vi nåede heldigvis at deltage i det afslutten-
de diskotek, inden vi skulle med det sidste 
tog hjem. 
En dejlig dag, og mange gode fortællinger fra 
alle klubberne rundt i landet.

Vandretur
Vi var på gåtur i Sofienlund skoven i Svend-
borg. Der så vi først en bålhytte hvor vi kan 
tage ud til sommer og lave mad på bål. 
Længere inde kom vi til en shelterplads med 
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2 store sheltere med plads til 18-20 personer 
og bålplads. En mulighed til næste år for dem 
som gerne vil ud og overnatte i det fri med 
bål, skumfidusser og hygge. 
Da vi kom tilbage til cafe´en havde de andre 
lavet mad og vi havde appetitten. 
Vi var også blevet bedt om at skrive hvad vi 
syntes om Landsmødet, så dem som havde 
været med, fik en god snak.

Besøg i Tønder
Fredag d. 12 okt. kl.12.02 tog vi fra Svendborg 
for at besøge UFL Tønder. De tog imod os 
på Busstationen og i deres lokaler startede 
vi med kaffe og kage. Senere god mad og 
aftenhygge.
Efter at have spist morgenmad sammenlør-
dag morgen gik vi til Tønder Vandtårn hvor vi 
var oppe og se ud over byen, derefter en tur 
igennem gågaden inden der var frokost. 
Kl. 15 blev vi hentet af en stor bus som kørte 
os alle over grænsen hvor vi fik 2 timer til at 
handle inden vi fortsatte turen ud til hvor vi 
kunne se SORT SOL. Der var mange men-
nesker som kom i busser og biler for at se 
Stærene vende tilbage til marsken når solen 
går ned. 
Vi fik en god forklaring inde i bussen om stæ-
rene og hvis de blev jagtet af rovfugle.
Omkring 18.45 gik turen videre til en tysk re-
staurant hvor vi skulle spise aftensmad inden 
bussen igen kørte os tilbage til Tønder.

Der nåede folk lige at se det sidste af Lands-
holds kampen inden vi gik til ro.
Søndag efter morgenmad skulle der pakkes 
sammen og turen gik mod Svendborg igen.
Det har været en rigtig god weekend hvor nye 
venskaber blev skabt, masser af hygge og 
godt selskab. Mange tak til UFL Tønder
 
Tøseaften/E-sportaften
Dejlig tøseaften, hvor der efter velkomstdrink 
og chokolade. Vi blev undervist i hudpleje, 
fik lagt make-up og taget foto før og efter. 
Efter en kort pause, hvor vi fik serveret lækre 
sandwich.  
Det var en pige 
aften hos frisøren 
Vivian hvor vi 
fik renset hud 
med creme uden 
parfume. Vi fik 
lagt makeup 
og sat hår med 
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NYT FRA SVENDBORG

extention. Og vi fik taget hårtest hvor man 
kan se hvad shampoo og balsam der pas-
ser til ens eget hår. Også fik vi hjemmelavet 
sandwich. Vi alle blev meget smukke. Og det 
hjalp virkelig meget på selvværdet at vi fik en 
make- over. En meget god og dejlig dag. Og vi 
fik en goodiebag til alle med sæt hårbørster. 
Det var ren nydelse og alle følte sig som 
prinsesse for en dag. 
Samtidig var knægtene og nogle få af pi-
gerne til E-sport i Ollerup. Alle havde en god 
aften.
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NYT FRA 
HERNING IKAST BRANDE

Efteråret går hurtigt i godt selskab. Mange 
har været til Landsmødet og hygget med nye 
dejlige mennesker. Geocatching? – hvad er 
det? Jo, det er når vi på vores mobiltelefoner 
finder poster og svarer på spørgsmål om 
området. Så sjov en aktivitet, hvor vi bruger 
både vores hjerne og ben . Det skulle I 
prøve. 

Vores næste aften gik med trylleri og magi. 
Christina, Klaus og flere til, fik lov at prøve 
kræfter med trylleriet – og det lykkes. Masser 
af dyr blev tryllet frem – det var ren magi. 
Vi har også være i Biografen, hvor vi så TEAM 
ALBERT – en morsom og sjov film om YOU-
TUBEREN ALBERT. Også en dejlig aften. 
Sidst men ikke mindst har vi haft vores cafe-
aftener, hvor vi har spillet, hygget og ikke 
mindst fået snakket med hinanden. 
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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: Rasmus Køhler, 21 15 41 50
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

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 
Tinna Jensen, 30 85 86 91

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

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

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: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
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
Klubsted: Thisted

UFL – Tønder
Formand: Randi Petersen, 71 72 98 77
Solveig Harboe, 23 84 68 11

UFL – Vejle
Formand: Daniel Dagø, 60 18 85 28
Per Lauritzen, 60 70 88 07
www.uflvejle.dk

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

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

UFL – Vestfyn
Vejleder: Poul Poulsen, 23 30 31 62

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

UFL – Roskilde
Formand: Pernille F. Poulsen, 
pernille.poulsen@live.dk
Vejleder: Gitte Kronbak Nielsen

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

Glædelig jul 
og godt nytår


