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FORMANDEN HAR ORDET...
Vi har lige haft bestyrelsesmøde, hvor vi talte om alle de
ting, der kommer til at ske den næste tid.
D. 30. marts er der kursus for formænd og næstformænd i
UFL-klubberne.
Bestyrelsesweekenden er i år på Dalum Landbrugsskole og
finder sted fra fredag, d. 21.-23. juni.
D. 2. august bliver der jubilæumsreception i Aarhus.
Ligeværd har 50- års jubilæum, og det fejres i hele 2019.
Når i ringer til sekretariatet for at fortælle i er flyttet, eller
har spørgsmål til medlemslister og kontingent vil i fremover skulle tale med Else-Marie, der startede
som bogholder d. 1. januar. Else-Marie blev
præsenteret i februar bladet. Vi i landsbestyrelsen fik hilst på Else-Marie på det sidste
bestyrelsesmøde.

LANDMAND

GRØN PEDEL- OG

BUTIKSMEDHJÆLPER

Mange hilsner
Formand for UFL, Mette Holm

God påske

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
Betina Bundgaard
Tlf. 25730582
Vejle

Suppleant
Pernille
Feldt Poulsen
Roskilde

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

Vejledergruppen: Anette Østergaard, Mette Hansen, Christian Philips og Helle Bagge.
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Kørekortet gør Emil

UAFHÆNGIG
29-årige Emil Østergaard fra Thisted kan stave sig gennem
ord på tre-fire bogstaver, men længere ord og sætninger
kan han ikke læse. Alligevel lykkedes det ham for fem år
siden at gennemføre teoriprøven og få sig et kørekort.
AF: EVA ANDERSEN
Det var en glad Emil Østergaard, som for fem
år siden bestod teoriprøven i tredje forsøg og
nu kunne gå op til køreprøve.
Den bestod han til gengæld med det samme.
Emil har nemlig ingen vanskeligheder med at
begå sig i trafikken. Han er en snusfornuftig
bilist og med efterhånden fem års erfaring på
vejene, er han ikke bleg for at tage på langtur
over grænsen for at handle billige sodavand
eller tage en tur til bilmesse i Fredericia.
Men læse kan han ikke, og derfor var det
ingen selvfølge, at han skulle få et kørekort,
fortæller Emils mor Anette Østergaard.
-Emil er trilling. Han vejede kun 805 gram ved
fødslen, og som spæd blev han meget syg.
Derfor har han siden han var lille haft brug
for ekstra hjælp. Han har ikke lært at læse og
skrive som sine søstre, og efter 0. klasse kom
han i specialklasse, og som teenager kom
han på en specialefterskole, fortæller hun.
Efter et ophold på bo- og uddannelsesstedet Elmelund var han som 24-årig klar til at
flytte for sig selv. Han bor i dag i sit eget lille
parcelhus få hundrede meter fra forældrene
– Anette, der arbejder som pædagog i en
naturbørnehave, og Vagn, som er på efterløn.

En time om ugen får Emil praktisk hjælp i
hjemmet fra kommunens støttecenter. Her
kommer han også flere gange om ugen til
fællesspisning med andre unge, og så er han
aktiv i den lokale forening Unge for Ligeværd.
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29-årige Emil Østergaard kan ikke læse længere ord og sætninger, og hans korttidshukommelse gør, at han glemmer
hurtigt. Alligevel lykkedes det ham med hårdt arbejde og hjælp fra forældrene at bestå teoriprøven og få sig et kørekort.

Mange timers ekstra hjælp

Uden hjælp fra forældrene havde han aldrig
bestået teoriprøven, og familien måtte terpe
med ham hver eftermiddag i ugevis. At læse,
forstå og huske de mange færdselsregler og
-skilte og svare rigtigt på teoriprøvens drilske
spørgsmål var en stor udfordring for Emil.
-Hver eftermiddag kom Emil over til os for at
øve. Vi brugte timer på at læse og gentage.
Jeg var ikke i tvivl om, at han nok skulle få
et kørekort, men det ville blive svært, og det
krævede hårdt arbejde, fortæller Anette.
-Der skal mange gentagelser til, før det sidder i rygsækken, tilføjer Emil, som fik læst
teoribogen højt af forældrene, og hver enkelt
side måtte forklares tre eller flere gange, før
informationerne sad fast.

-Den ene dag huskede og forstod han tre
skilte – den næste havde han glemt, hvad
de betød, men kunne huske tre andre, siger
Anette, hvis tålmodighed kom på prøve.
Så meget større var glæden, da Emil endelig
bestod teoriprøven.
Hans læge havde skrevet en lægeerklæring
og indstillet ham til ekstra hjælp, så Emil fik
en særlig godkendelse til at gå at alene til
teoriprøve hos den motorsagkyndige, som
på den måde havde tid til at læse opgaverne
højt og svare på eventuelle forståelsesspørgsmål.
-Køreprøven gik jeg lige gennem, det var i
oktober, siger Emil.
-Vi kørte bag dig hjem, du kørte MEGET
laaangsomt, griner hans mor.

Unge for Ligeværd
Kørekortet, som forældrene betalte, blev dobbelt så dyrt som døtrenes, fordi Emil måtte have
mange ekstra køretimer, men pengene er godt
givet ud, siger Anette.
-Alle unge vil gerne køre bil, og selvfølgelig ville
Emil også det. Det hører med til at være ung.
I garagen står en skinnende gul Ford Ka. Emil har
haft den siden den dag, han bestod køreprøven,
og bilen er en kæmpe hjælp i hverdagen. Han
passer godt på den, den bliver passet og plejet og
nusset om. Der er ikke en ridse i lakken eller en
fugleklat at se nogen steder.

Uafhængig og fri

-At have bilen giver mig en kæmpe frihed. Alting
bliver nemmere, siger Emil, som tre dage om
ugen møder kl. 05 på arbejde i et lokalt rengøringsfirma. Her har han et skånejob, og takket
være bilen har han ingen problemer med at tage
på kundebesøg eller fragte rengøringsudstyr frem
og tilbage mellem opgaverne.
Også socialt er det en kæmpe gevinst at have
kørekort og være mobil.
-Jeg skal begynde til håndbold i Nykøbing. Der er
30 kilometer hver vej, og uden bil ville jeg være afhængig bussen eller af far og mor til at køre mig.
Nej, Emil er ikke afhængig af nogen til at transportere sig. Måske er det nærmere familien, som
er blevet lidt småafhængig af ham til at lege
chauffør hist og pist?
-Det var da stort, da Emil pludselig havde både
kørekort og egen bil og kunne besøge sin mormor på plejehjemmet og handle dagligvarer for
hende…. Eller da hans søster for nylig var sygemeldt under graviditeten og ikke måtte gå langt
eller løfte tunge ting – da var det Emil, som kørte
og slæbte varer for hende, siger Anette.
Netop som Emil er i gang med at vise bilen frem,
ringer hans mobiltelefon. Anette tager den og
rækker den til sin søn med et skævt smil.
-Apropos. Det er din søster, som spørger, om du
vil køre et smut forbi med posen med pølsehorn
fra fryseren!
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GODE RÅD - Klar til at
tage et kørekort?

Anette Østergaard, som i mange
år har arbejdet som frivillig i Unge
for Ligeværd i Thisted og er mor
til Emil, har følgende råd til unge,
som drømmer om at tage et
kørekort, men som har særlige
udfordringer.
• Vent nogle år ekstra – du skal
være parat. Det kræver en stor
indsats og hårdt arbejde at
tage kørekort, når man er bogligt svag. Og det kræver hjælp
fra dine forældre eller andre i
den nærmeste familie. Lyt til
din familie og folk tæt på dig –
er du klar?
• Vær forberedt på at dumpe
de første gange. Det tager
længere tid og koster flere
penge at tage et kørekort, når
man har svært ved at læse og
skrive eller har andre særlige
udfordringer.
• Få en masse erfaring som
passager. Få en erfaren bilist
(gerne far eller mor) til at forklare, hvad der sker i trafikken.
• Kør mange ture og lær forskellige situationer at kende. At
færdes i trafikken og lære om
skilte og regler gør det lettere
at forstå teorien.
• Findes der særlige muligheder
for hjælp, når du skal gå op
til teoriprøven? Tal med din
praktiserende læge eller den
motorsagkyndige om dine
muligheder.
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Nogle skal vente et par år ekstra,
inden de er

”KØREKLAR”
Moderne hjælpemidler letter teoriundervisningen for unge med
særlige behov, fortæller kørelærer Alice Johansen, som har hjulpet hundredvis af unge gennem teori- og køreundervisning.
AF: EVA ANDERSEN
Ikke to køreelever er ens. Nogle har let ved
det hele. Andre må kæmpe med at få teorien
på plads, og andre igen bliver udfordret, når
de sidder bag rattet og skal begå sig i trafikken i det virkelige liv.
Alice Johansen har sammen med sin mand
Knud drevet køreskole i over 35 år. Hun slår
fast, at selv om man har svært ved at læse
og skrive, kan det godt lade sig gøre at bestå
teori- og køreprøve. Men det kræver tålmodighed og ekstra forberedelse.
-Jeg møder en del unge med særlige udfordringer. Hvis det kun drejer sig om at have
svært ved at læse og skrive, betyder det
ikke det store i dag. Man skal kunne sætte
et kryds ud for ”ja” eller ”nej” i teoriprøven,
og man kan lytte til og se øvelserne på sin
computer. Det er ikke som i gamle dage, da
man skulle kunne læse teoribogen. Det nye
e-learning-system har gjort teoriundervisningen lettere for de unge, som har vanskeligt
ved det boglige, fortæller hun.

Ekstra undervisning

Som køreelev skal man ifølge loven have

mindst 16 timers køreundervisning på vejene,
inden man kan gå op til køreprøve, men en
del elever har brug for flere timer, inden de
er klar til at møde den motorsagkyndige til
køreprøven.
-20, 30 – nogle gange 40 timer. Det er meget
forskelligt, fortæller Alice Johansen, som et
par gange har givet den svære besked til en
elev – ”måske egner du dig ikke til at tage
et kørekort” eller ”måske er det bedre, du
venter”.
- Det er sket et par gange, at jeg har rådet en
elev til at vente et par år og se, om han eller
hun er blevet mere klar til den tid, siger Alice
Johansen.
Nogle køreelever har svært ved selve kørslen,
og her hjælper e-learning desværre ikke. Andre er mere praktisk orienterede og kan bedre
forstå undervisningen på vejen end i teorilokalet. Og så der de elever, som trods hjælpemidler har så svært ved teoriundervisningen,
at de dumper teoriprøven flere gange. I de
tilfælde er der ikke andet at gøre end at øve
og øve, lyder det fra kørelæreren.
-Min erfaring er, at eleven har meget bedre
chancer for at bestå teoriprøven, hvis han har
fået hjælp hjemmefra. I mange tilfælde er
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forældrenes hjælp direkte nødvendig, det er præcis
ligesom når man hjælper sine børn med lektierne
i skolen.

Lægen bestemmer

Inden man overhovedet kan få lov at gå op til
køreprøve, skal man have en lægeerklæring fra
sin praktiserende læge. Det er nemlig lægen, som
vurderer, om man er egnet til at køre bil.
Har man en diagnose – det kan for eksempel være
ADHD, kan det tage længere tid at blive godkendt
til at gå op til køreprøve. I sidste instans bygger
afgørelsen på en sundhedsfaglig vurdering fra en
speciallæge.

Gode råd fra kørelæreren:

Vælg en erfaren kørelærer, som ved, at mennesker
er forskellige og har forskellige forudsætninger
for at følge med i undervisningen. Vælg gerne en
kørelærer, som har overskud til at tage sig af de
elever, som har særlig svært ved undervisningen.
Øvelse gør mester. Det giver selvtillid, når man
bruger god tid på at øve teorien derhjemme. Det er
en god idé at få hjælp fra sine forældre.
Vær tålmodig og tag imod den teoriundervisning,
du har brug for. Hos Alice og Knuds køreskole er
prisen for teoriundervisningen fast og lyder på
2100 kr. Der er ingen begrænsning på, hvor tit man
kan møde op til teoriundervisningen, som foregår
to gange om ugen i køreskolens lokaler i Thisted.
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Lægen skal vurdere – er
du egnet til at køre bil?
Når man skal tage kørekort, er det
et krav, at man får en godkendt
lægeerklæring (lægeattest).
Lægeerklæringen skal udstedes af
den praktiserende læge.
Formålet med lægeerklæringen
er at undersøge, om man er fysisk
egnet til at køre bil. Dette undersøger lægen ved at undersøge
blandt andet synet, og om man er
farveblind.
Lægen spørger måske også, om
man har tendens til at være svimmel eller har andre problemer med
helbredet. Desuden tager lægen
stilling til, om tidligere sygdom
eller en diagnose kan have indflydelse på evnen til at køre bil.
Har man f.eks. været udsat for at
besvime, vil det højst sandsynligt
betyde, at en lægeerklæring ikke
umiddelbart kan godkendes. Den
videresendes derfor til embedslægen, som vil foretage en ny
vurdering.
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NYT FRA 8000 AARHUS C
Billederne er af vores 3 års fødselsdag, som
blev holdt den 25/2. Vi fik rå forårsruller til
aftensmad og til dessert havde vi lavet en

gammnel lækker lagkage, vi havde en mega
hyggelig aften.
I må have et dejligt forår.

Unge for Ligeværd
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NYT FRA RANDERS
D. 7. december havde vi en
fantastisk god julefrokost med
masser af god julestemning.
Inden vi gik til bords, blev der
taget julebilleder af de flotte
gæster.
Der blev spist god mad, der
blev skyllet ned med pænt
mange genstande.

Så var der uddeling
af præmier

Første præmien gik til NANA
for sin rolle som TV STAR i
RUSSISK TV!
Den anden første præmie gik
til ALLAN! Han har fået en
NY FLOT FIGUR, fordi han har
skifte livsstil!

Fredagshygge

Cirka en gang om måneden
har vi fredagshygge med kaffe,
kage og spil. SUPERHYGGELIGT!
D. 19. februar var der fællesspisning – som alle andre
tirsdage, men denne gang var
der INFO og sommerturen til
SITGES! Vi glæder os allerede,
men først skal vi lige en tur til
VRIST.

Julefroko
st

Unge for Ligeværd

st
Julefroko
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NYT FRA STR. KØBENHAVN
Her i UFL Storkøbenhavn sker der lidt af
hvert.
Vi har været inde og se den sjove komediefilm ”MødreGruppen” i Glostrup bio.
Vi har holdt fastelavn i klubben og søreme
om vi ikke også tog en fastelavns-tur mere
på Dansebaren i Roskilde.
Det er altid skønt at komme på Dansebar, vi
møder altid nogle vi kender, for det meste de
skønne og dejlige folk fra Roskildeklubben :)

Vi har nu fastlagt vores sommerfest og den
bliver holdt d.7 Juni og årets tema er ”Filmens
Verden” så i kan godt glæde jer til at se nogle
festlige billeder.
Hvis i skulle få lyst til at gå ind og se på vores
hjemmeside vil vi blive meget glade, da den
løbene bliver opdateret med masser af flotte
billeder fra vores klubaftner og events, her
ville i også kunne se hvad vi ellers går og
laver. www.ufl-storkobenhavn.dk
Mange dejlige hilsner
UFL Storkøbenhavn

Unge for Ligeværd
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NYT FRA SVENDBORG
Da vi ikke nåede at komme med i sidste blad,
er der lige lidt fra sidste år.

NOVEMBER
BESØG AF UFL KØBENHAVN

I november havde vi besøg af UFL København
til en hyttetur weekend, hvor nogen tog en
tur i naturama og på forsorgsmuseet om
lørdagen, og hvor vi holdet en fest om aften
med god mad, og mange fik nye venner.
Om søndag stod den på morgenmad hvorefter den stod på pakning og rengøring.

EN AF OS

Vi har haft Kaja fra Psykiatrisk informationscenter på besøg som kører kampagnen En af
os.
Hun holdt et oplæg omkring det, at leve
med en psykisk sygdom, fortalte omkring de
forskellige diagnoser og grader. Hun fortalte
om nogle af de værktøjer hun brugte for at
klare sig igennem. Vi kan allesammen havde
noget psykisk i perioder i vores liv. Andre har
det altid.
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DECEMBER
JULEHYGGE MV.

Vi nåede at have 3 klubaftner med jul.
1 aften hvor man kunne lave dekorationer,
juleklip og der skrev vi hver et julekort til en
lille pige i Odense hvor moren på Facebook
havde bedt nogle sende julekort til pigen som
går på specialskole og er meget glad for julen.
1 aften med julefrokost hvor vi var på Restaurant Bregninge Mølle på Tåsinge.
1 aften med Banko og julehygge.

JANUAR
CAFEHYGGE

Året startede med at 2 havde runde fødselsdag, og de gav kage.
Ellers stod den på cafehygge, hvor folk
glædes sig til at se de andre igen efter jul og
nytår.

17

18

Unge for Ligeværd

NYT FRA SVENDBORG
FEBRUAR
KREATIV

Vi havde Jens på besøg som malede med
nogen, og nogen tegnede også, og der blev
også lege med perler, imens nogen heller ville
spille 500 og brætspil.

SPORT & LEG

Vi har været på SFB boldklub, hvor der blev
spille fodbold, kongespil og bordtennis.
Denne gang var det bestyrelsen der stod for
madlavning, så vejleder og hjælper kunne
ha fri og nyde dagen med sjov med de unge
mennesker.

Unge for Ligeværd
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NYT FRA SYDVEST
Vi har igen været i musikhuset og været ude
og spise på den kinesiske inden vi skulle se
stand up med Christian Fuhlendorff, Går over
i historien 2 . Det var et sjovt show, som gav
mange gode grin.

Anders Køpke Christensen. Han var rigtig
flink og hilste på os alle med håndtryk. Og
svarede på de mange spørgsmål vi havde.
Der var mange der fik en masse selfies sammen med ham.

Vi har også været ud se tv syd i Kolding. Her
fik vi en rundvisning og så hvor de optager
TV Syd til bla TV2 nyhederne. De fortalte om,
hvor mange de var, og hvordan de tilrettelægger programmerne. Vi drak kaffe og fik
kringle. Her mødte vi en af nyhedsværterne,

Vi har haft julebagning og julehygge, hvor vi
bagte lækre brune kager og rom-kugler. Vi lavede også små julepindsvin af grankogler. Til
vores juleafslutning var vi var ude og bowle
og spise lækker julebuffet.

Unge for Ligeværd

Vi har se film med Linda P og hygget med
dejlige popcorn til filmen.
Eva har holdt et oplæg om digitalsikkerhed,
som både os UFL’er og vejlederne lærte
noget af.
Vi har også holdt almindelige klubhygge. Det
kan bestået af spil, bage boller snakke og
masser af grin.
Vi har lavet muleposer med tryk, og de blev
så flotte.
Den første gang i det nye år starter vi altid
op med, at alle kan fortælle, hvad de kunne
tænke sig der skal ske i klubben. Her kom
rigtig mange gode forslag faktisk 5 hele A4
sider.
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NYT FRA SYDVEST
Som alle jer andre har vi også haft generalforsamling, hvor vi har fået nye folk i
bestyrelsen. Det betyder, at der er kommet
en ny formand samt næstformand. Det bliver
spændende at se, hvad vi kan lave. Heldigvis
er vi så heldige her i klubben, at uanset hvad
der sker, er der en stor opbakning til det.
Vi har allerede aftalt, at vi skal forsøge at få
nye medlemmer til klubben.
Venlig hilsen
Bestyrelsen UFL Sydvest

Unge for Ligeværd
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NYT FRA AALBORG
På billederne ser i, at UFL Aalborg har været
ude og spise På Dalle Valle i Aalborg. Det var
virkeligt hyggeligt. Som i også kan se på billederne hygges der virkeligt i klubben. Vi er så
heldige, at vi har fået en masse dejlige, nye
medlemmer bl.a. en masse, unge mennesker
ind i vores Klub. Vi søger altid nye medlemmer, så kender i nogle fra Nordjylland, som
ikke er tilmeldt en klub, så sig endelig til dem,
at vi altid er åbne for nye medlemmer.
Mvh fra Os Alle sammen i UFL Aalborg
P.S: Ha’ det nu godt til vi ses Alle Fantastiske
Medlemmer.
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NYT FRA LILLEBÆLT
Vi er godt i gang med 2019

Vi startede 2019 med pakkespil, ligesom vi
plejer. Der blev kæmpet om pakkerne, og vi
havde en rigtig sjov aften.
Der er også holdt bestyrelsesmøde, hvor vi
fik planlagt forårsprogrammet, som bl.a.
kommer til at indeholde klubaftener med påskefrokost, kommunikation og samarbejde.
Vi skal også have en drenge/pige aften, hvor
vi mødes hver for sig. På bestyrelsesmødet

fik vi at vide, at vi i efteråret kan komme
på weekendtur, og det glæder vi os allerede
rigtig meget til.
Vi havde fællesspisning sidste gang, og det
var noget dejlig mad vi sammen fik lavet. Det
var en af medlemmerne, som havde en god
opskrift der hedder Skovhusets oksefad, så
det måtte vi prøve. Alle gik godt mætte fra
bordet, så det kan vi godt lave igen en anden
gang.

Unge for Ligeværd
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NYT FRA VESTSJÆLLAND
Vi startede den 18. januar med spille-hyggeaften. Nogle spillede ludo og andre Uno. Vi
sluttede af med kaffe, sodavand og Inges
hjemmebagte chokoladekage.

Den 1. februar hyggede vi os med at spise
pizza. Der var pizzaer til enhver smag
Den 15. februar fortalte Dan Kiving om folketingsvalget.

Unge for Ligeværd
Dan fortalte om de forskellige partier, og vi
stemte på en hjemmelavet stemmeseddel,
hvor der var et UFL- parti, som vores Christian
stillede op til. Christian fortalte, hvad han
ville gøre for vores unge. Christian fik selv-
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følgelig flest stemmer. Dan fortalte, hvordan
vi kan få hjælp, når vi stemmer. Dan havde
taget sin guitar med, så vi sang nogle sange,
det var hyggeligt.
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NYT FRA VESTSJÆLLAND

Unge for Ligeværd

NYT FRA VESTJYLLAND
Først i januar var vi en tur i
Struer bowlingcenter for at
vælte en masse kegler, der var
stor konkurrence om at vinde,
men der blev også hygge med
en enkelt øl og sodavand.
Den 1. februar havde Thy/Mors
Ufl klubben inviteret os til
aftensmad kl. 18 i deres klub
lokale, vi var ca. 25 personer,
som tog imod det gode tilbud.
Vi blev budt velkommen af formanden, som fortalte lidt om
deres klub og hvad de lavede,
der blev serveret pålægsmand
og vi skulle sætte os blandede
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NYT FRA VESTJYLLAND
ved bordene, for at få snakket med nogle
nye. Derefter var det frit om man ville snakke
videre eller spille spil, bordtennis osv. Til sidst
fik vi taget et fælles foto, inden turen gik
hjem igen, vi siger mange tak for en fantastisk god aften.
Den 4. februar var den årlig besøg af Søren
Riis. Det blev som sædvanlig en god aften,
med nogle sangglade til hørere, gamle som
nye sange blev der sunget med på.
Nu er vi begyndt at gøre klar til at få malet
vores klublokale, vi synes at det trænger til
forandring og der er en del medlemmer, som
gerne vil hjælpe med at male.

Unge for Ligeværd
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RIONER
ER PRAKTISKE INFORMATIONER

ust
0 kl. 14.00

00

r

Søndag d. 28. juli kl. 14.00 til lørdag d. 3. august kl. 14.00
Pris pr. person:
Inkl. undervisning, en t-shirt, kost og logi
i dobbeltværelse.

Søren Møller
Kursusleder

Voksen:
Merpris for enkeltværelse:

øller
der

3.995,- kr.
500,- kr.

Alder:
Alle deltagere skal være fyldt 17,5 år ved
kursusstart.

d

Søren Møller
Kursusleder

IDRÆTIDRÆT
& GLÆDE
& GLÆDE
IDRÆT
& GLÆDE
IDRÆT
& GLÆDE

Idræt & Glæde er for alle - også for unge med
særlige
behov.
fsgaard
Kimmie
Skafsgaard
SOMMERHØJSKOLE
SOMMERHØJSKOLE
2019 2019
Madsen

Idræt & Glæde er udviklet i samarbejde med
SOMMERHØJSKOLE
2019
Ligeværd.
Kimmie Skafsgaard

SOMMERHØJSKOLE 2019

Skafsgaard

GTER!
KENDTEforeningen
ANSIGTER!

SIGTER!

Madsen

VÆR KLAR TIL EN UGE I FANTASTISK SELSKAB MED NYE OG KENDTE ANSIGTER!

PRAKTISKE INFORMATIONER
Søndag d. 28. juli kl. 14.00 til
lørdag d. 3. august kl. 14.00

ALDER:
Alle deltagere skal være fyldt 17,5 år ved
kursusstart.

PRIS PR. PERSON:
Inkl. undervisning, en t-shirt, kost og logi
i dobbeltværelse.
Voksen:
3.995,- kr.
Merpris for enkeltværelse:
500,- kr.

Idræt & Glæde er for alle
- også for unge med særlige behov.
Idræt & Glæde er udviklet i samarbejde
med foreningen Ligeværd.

28. JULI - 3.28.AUGUST
JULI - 3.2019
AUGUST 2019
AARHUS
US
PÅ IDRÆTSHØJSKOLEN
AARHUS
28. JULIPÅ- IDRÆTSHØJSKOLEN
3. AUGUST
2019 AARHUS
HUS IDRÆTSHØJSKOLEN
AARHUS
PÅ IDRÆTSHØJSKOLEN
AARHUS

28. JULI - 3. AUGUST 2019

PRIS PR. PERSON:
Inkl. undervisning, en t-shirt, kost og logi
i dobbeltværelse.
Voksen:
3.995,- kr.
Merpris for enkeltværelse:
500,- kr.

Idræt & Glæde er udviklet i samarbejde
med foreningen Ligeværd.

28. JULI - 3.28.AUGUST
JULI - 3.2019
AUGUST 2019
AARHUS
US
PÅ IDRÆTSHØJSKOLEN
AARHUS
28. JULIPÅ- IDRÆTSHØJSKOLEN
3. AUGUST
2019 AARHUS
HUS IDRÆTSHØJSKOLEN
AARHUS
PÅ IDRÆTSHØJSKOLEN
AARHUS

28. JULI - 3. AUGUST 2019

*Forbehold for forbedringer

Idræt & Glæde er for alle
- også for unge med særlige behov.

Kl.21:00
Aftenskaffe

Kl.18:00 Middag
Kl.19:30
Kreativ aften

Idræt & Glæde er udviklet i samarbejde med
SOMMERHØJSKOLE
2019
Ligeværd.
Kimmie Skafsgaard
Fredag d. 2/8
Kl.6:30
Morgenpuls
Kl.7:15
Morgenmad
Kl.8:30
Morgensamling
Kl.9:15-11:45
”De alternative
olympiske lege”

Kl.12:00 Frokost
Kl.13:30-15:45
”De alternative
olympiske lege”

Kl.12:00 Frokost
Kl.13:30-15:45
Kultur- og
Idrætskampe

IDRÆTIDRÆT
& GLÆDE
& GLÆDE
IDRÆT
& GLÆDE
IDRÆT
& GLÆDE
Kl.21:00
Aftenskaffe

Kl.18:00 Middag
Kl.19:30
Livecafe

Kl.16:30-17:30
Tilbudsaktiviteter

SOMMERHØJSKOLE 2019

VÆR KLAR TIL EN UGE I FANTASTISK SELSKAB MED NYE OG KENDTE ANSIGTER!

Kl.18:00 Middag
Kl.19:30
Fantastiske
fortællinger
Kl.21:00
Aftenskaffe

PRAKTISKE INFORMATIONER
Søndag d. 28. juli kl. 14.00 til
lørdag d. 3. august kl. 14.00
Kl.18:00 Middag
Kl.19:30
Festaften

3.995,- kr.
500,- kr.

Kl.18:00 Middag
Kl.19:30
Bålaften med
historie og sang
Kl.21:00
Aftenskaffe

SIGTER!

Kl.16:30-17:30
Tilbudsaktiviteter

GTER!
KENDTEforeningen
ANSIGTER!

Kl.15:15-17:15
Sjove idrætslege
med tryghed,
udfordring og
drømme
Kl.18:00 Middag
Kl.19:15
”De alternative
olympiske lege”
Kl.21:00
Aftenskaffe

Idræt & Glæde er for alle - også for unge med
særlige
behov.
fsgaard
Kimmie
Skafsgaard
SOMMERHØJSKOLE
SOMMERHØJSKOLE
2019 2019
Madsen

Fra kl.14:00
Indkvartering forfriskninger og
kaffe

Skafsgaard

Kl.12:00 Frokost
Kl.13:30-15:45
Bevægelse og
motorik i
Springcenter
Aarhus
Kl.16:30-17:30
Tilbudsaktiviteter

Alder:
Alle deltagere skal være fyldt 17,5 år ved
kursusstart.

Torsdag d.1/8
Kl.6:30
Morgenpuls
Kl.7:15
Morgenmad
Kl.8:30
Morgensamling
Kl.9:15-11:45
Idrætsaktiviteter

Voksen:
Merpris for enkeltværelse:

Kl.12:00 Frokost
Kl.13:30-15:45
Naturen som
legeplads: Vand,
luft, smil

d

Onsdag d.31/7
Kl.6:30
Morgenpuls
Kl.7:15
Morgenmad
Kl.8:30
Morgensamling
Kl.9:15-17:30
På kulturtur i
Aarhus

øller
der

Tirsdag d.30/7
Kl.6:30
Morgenpuls
Kl.7:15
Morgenmad
Kl.8:30
Morgensamling
Kl.9:15-11:45
Idrætsaktiviteter

TILBUDSAKTIVITETER

• “Multismart” - kreativt
værksted
• Historiefortælling
• Yoga og afslapning
• Boldspil

• Boldspil
• Svømmehal
• Mountainbikes
• Fitness
• Dans
• Udfordringsaktiviteter

IDRÆTSAKTIVITETER

OPLEVELSE, PULS OG UDFORDRING

Søndag d. 28. juli kl. 14.00 til lørdag d. 3. august kl. 14.00

Pris pr. person:
Inkl. undervisning, en t-shirt, kost og logi
i dobbeltværelse.
Lørdag d. 3/8
Kl.6:30
Morgenpuls
Kl.8:00
Morgenmad
Kl. 9:00
Morgensamling
Kl.9:15-11:45
Lørdagsløjer:
Højskolens mange
muligheder
Kl.12:00 Frokost
Kl.12:30-14:00
Ugen der gik med
fællessang og på
gensyn

Søren Møller
Kursusleder

Mandag d.29/7
Kl.6:30
Morgenpuls
Kl.7:15
Morgenmad
Kl.8:30
Morgensamling
Kl.9:15-11:45
Idrætsaktiviteter

ust
0 kl. 14.00

Søndag d. 28/7

RIONER
ER PRAKTISKE INFORMATIONER
00

IDRÆT & GLÆDE

r

Unge for Ligeværd
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Søren Møller
Kursusleder

Madsen

ALDER:
Alle deltagere skal være fyldt 17,5 år ved
kursusstart.
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NYT FRA ROSENHOLM

Den 2. onsdag i november var der juleklip i klubben. Vi har også været på tur
til Jul i Friheden. Vi havde nogle rigtig
hyggelig timer, hvor vi også holdte vores
Julefrokost på restaurant Terrassen.

Unge for Ligeværd
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Den 12. december 2018 var vi til bowling
i Aarhus og efterfølgende aftensmad.
Den 13. januar 2019 var der hygge og spil
i klubben.

Først i februar var vi en lille flok af sted til
Water & Wellness Randers. Så har vi også
haft banko, og været inde og se teater i bostøtten, hvor nogle medlemmerne også var
med i teaterstykket.

Se flere billeder og video
klip på hjemmesiden. Scan
QR koden eller gå ind på
ufl-rosenholm.dk
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NYT FRA ROSKILDE
Vi har haft nogle rigtig gode timer i
klubben i Roskilde. Vi har haft pigeaften og drengeaften. Det var bare
rigtig hyggeligt. Pigerne fik snakket
om gode emner. Drengene var på
cafe og fik noget frisk luft. Vi har
haft spilleaftener som har været super hyggelige. Vi har været i teatret
og så ”Mød mig på Cassiopeia” Så
dejlig en aften.
Bedste hilsner fra
UFL Roskilde

Unge for Ligeværd
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UNGE FOR LIGEVÆRD-KLUBBER I DANMARK
UNGE FOR LIGEVÆRD-KLUBBER I
Find DIN klub
DANMARK. Find DIN klub...

7

1

16

19

11
9
6

24

12

5

3
2

25

13

18
14

20

8
10
21
22
17

15

23

4

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: Rasmus Køhler, 21 15 41 50
mail: ufl.klub8000c@gmail.com

4 UFL – Klub Futura – Sydsjælland

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

5 UFL – Grenaa

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

13 UFL – Storkøbenhavn

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

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

15 UFL – Sønderborg

Formand: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
Vejleder: Sebastian Troels, 29 88 99 34
www.ufl-soenderborg.dk

16 UFL – Thy/Mors

Formand: Pernille Bendtsen, 27 59 56 81
Anette Østergaard, 26 50 62 44
Klubsted: Thisted

17 UFL – Tønder

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

18 UFL – Vejle

Formand: Daniel Dagø, 60 18 85 28
Per Lauritzen, 60 70 88 07
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

Vejleder: Poul Poulsen, 23 30 31 62

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

25 UFL – Silkeborg

Formand: Lasse Hansen
Vejleder: Jelva Fiskbæk, 20 45 80 99
jelva@boskolejob.dk

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov

50 år for ligeværd
1969-2019

