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Formanden
har ordet

Deadline

Hej alle sammen
i klubberne
Som I nok ved, er jeg blevet gift med min mand Dennis. Vi havde et
fantastisk brylluppet i maj, så nu er der ro på den front. Jeg har nu ro i
hovedet og kan koncentrere mig om UFL helt optimalt igen ;-) Vi har
holdt bestyrelsesweekend i juni på landbrugsskolen i Odense, og vi
har holdt en god sommerferieafslutning. Nu nærmer vi os landsmødet
i september, og jeg opfordrer så mange som muligt til at møde op.
Ligeværd har nemlig 50-års jubilæum og det skal fejres til landsmødet
med kagemand og sodavand til eftermiddagskaffen. Temaet til festen
om aftenen er galla.
Med venlig hilsen
Mette, formand for UFL

Jeg ønsker alle
en god læsning

Næste frist til
UFL-bladet er
30. august 2019
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Brætspil om hvordan
man får og bevarer venner
er på vej
Ligeværd er gået i gang med et tiltrængt
projekt, der handler om at udvikle et brætspil,
hvor formålet er, at medlemmerne af Unge for
Ligeværd får indsigt, redskaber og handlemuligheder, der mindsker risikoen for ensomhed.
Projektet hedder ”Ud af ensomheden”. Målet
er, at unge med særlige behov:
•
•
•

snakker om ensomhed
ved hvad de kan gøre ved ensomhed
genkender ensomhed.
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Sagt på en anden måde: Hvordan får man venner
og hvordan bevarer man de venner, man får.

Udviklingsteamet
Spillet bliver udviklet i samarbejde mellem
Copenhagen Game Lab, som er eksperter
inden for udvikling af brætspil og en stor
gruppe medarbejdere fra en række af Ligeværds skoler og uddannelsessteder, for det er
dem, som er tæt på de unge i hverdagen og
kender dem bedst. Processen bliver styret af
Mette Davidsen og Mie Skrædderdal fra
Ligeværds sekretariat.

Udviklingen af spillet
Brætspillet er ved at blive udviklet og ligger klar
i begyndelsen af 2020. Processen med udvikling
af spillet omfatter workshops i udviklingsteamet
og test i UFL-klubberne. Den første test fandt
sted i juni og i september skal spillet testes
igen. Spillet testes hos de unge i UFL. Derved
bliver vi sikre på, at spillet har det rigtige
indhold og er sjovt at spille.

Det færdige spil
Når spillet er færdigt, skal det ud og leve blandt
de unge. Det vil blive udbredt i UFL-klubberne,

Tegning af projektet
”Ud af ensomheden”

Deltagerne i udviklingsteamet arbejder hårdt for
at komme frem til de bedste løsninger.

på skoler og uddannelsessteder og hos andre
foreninger og organisationer, som arbejder
med unge, der er i risiko for at blive ramt af
ensomhed.

Hvor møder de unge ensomhed?
Ensomhed er ikke en ting, man kan tage i hånden
og føle på. Det kan være svært at få øje på, da
oplevelsen af ensomhed er meget forskelligt fra
person til person. Alene og ensomhed er ikke
det samme. Man kan sagtens have et behov for
at være alene – det har mange mennesker. Men
ensomhed er altid negativt. Meget enkelt sagt,
opstår ensomhed, når et menneske ikke får
dækket sit sociale behov. Her er en række eksempler på, hvor udviklingsteamet møder ensomhed i deres arbejde:
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• Angsten for at være i et socialt fællesskab.
•	At man trækker sig på grund af negative
oplevelser.
•	At man fylder i det sociale fællesskab og
derved skubber andre væk.
•	De indgår ikke i hverdagsfællesskaber
som fx. arbejde.
•	De har svært ved at åbne sig og kender ikke
til at have relationer med ligesindede.
•	Føler sig anderledes på grund af udfordringer.
•	Svært ved at vedligeholde venskaber –
kender ikke de sociale spilleregler.
Ensomhed har mange flere ansigter og i fællesskab må vi hjælpe hinanden med, at ingen føler
sig ensomme.
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Landsmødet
28. september
2019

Kære UFL’ere
Så nærmer tiden sig til vores årlige UFL landmøde.
Landsmødet afholdes igen i år på: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
UFL afholder sin årlige generalforsamling
denne dag, og vi har igen noget spændende på
programmet i løbet af eftermiddagen.
HUSK! Til generalforsamlingen vil vi gerne, at klubberne præsenterer sig selv og fortæller lidt om, hvad
der sker i klubberne. I år vil der igen være power point.
Om aftenen er der gallamiddag i anledning af Ligeværds 50-års jubilæum og musik.

Praktiske oplysninger
Igen i år har landsbestyrelsen besluttet, at klubbernes
billeder fra årets aktiviteter vises med PowerPoint på
storskærm. I bedes sende 2-3 billeder (min. 500KB) fra
jeres arrangementer og ture fra 2018/2019.
Særskilt sender I en kort beskrivelse eller overskrift til
hvert billede. Skriv også hvilke personer, der fortæller
til billederne under fremvisningen på generalforsamlingen. Billederne kan I sende som en vedhæftet fil. De
billeder I sender vedhæftet må IKKE komprimeres til
under 500KB.
Send billeder og tekst samt oplysning om ”fortællere”
til mie@ligevaerd.dk senest fredag, d. 30. august 2019.
I kan allerede nu snakke om hvilke billeder, I vil vise på
generalforsamlingen og aftale hvem, der vil sige
noget om billederne. Vi glæder os til at modtage og se
jeres billeder fra aktiviteterne i år.
Med venlig hilsen Landsbestyrelsen i UFL
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Info
•	Husk at udfylde både side 9
og 10
• 	Vi kan ikke garantere, at der
er eneværelser og dobbeltværelser nok – så skriv gerne
hvem du vil sove sammen
med – hvis du har ønsker.
Husk – at der også er mulighed for 3-sengsværelser.
•	Dobbeltværelser og 3-sengsværelser er én seng med én
eller to madrasser.

Tilmelding
senest
31. august
2019
Dalum Landbrugsskole ligger
ca. 4 km fra Odense centrum
Vi foreslår, at man går på internettet
og bruger www.rejseplanen.dk
– hvis man har brug for offentlig
transport.
Er man i egen bil – kan man
med fordel udskrive en rutebeskrivelse på www.krak.dk
Den nøjagtige adresse er følgende:
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Tilmelding
til landsmødet

Du kan allerede nu tilmelde dig til landsmødet
ved at udfylde kuponen og sende den til:
UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov, e-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk

Navn/klub:

Pris

Frokost
lørdag

Ciabatta bolle
med pålæg

1 stk. 35 kr.
2 stk. 70 kr.

Middag
lørdag aften

Festmiddag

225 kr.

Morgenmad
søndag

Morgenmad

45 kr.

Overnatning i
Enkeltværelse

Sengetøj og håndklæde
er inkluderet

335 kr.

Overnatning i
Dobbeltværelse

Sengetøj og håndklæde
er inkluderet

285 kr.

Overnatning i
3-sengsværelse

Sengetøj og håndklæde
er inkluderet

200 kr.

Overnatning i
Sovesal

HUSK selv at medbringe
sovepose+underlag/
luftmadras

75 kr.

Beløb

Kr. i alt:
Jeg ønsker at bo sammen med: (skriv navn og efternavn)
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Landsmødet
28. september
2019

Sidste
tilmelding

Den 31. august
2019

Udfyld kuponen med dit navn og adresse og læg den i en kuvert.
Sendes til: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov
Kan også skannes og sendes til: ufl@ufl-ligevaerd.dk

Landsmødet
28. september
2019

Kl. 11.00 – 13.00
Ankomst, indkvartering og frokost

Kl. 13.00 – 13.15

Kl. 13.15 – ca. 14.30
Underholdning

Adresse:

Kl. 14.30-14.45
Kort pause

Postnr.:

Kl. 14.45 – 17.15
By:

Tlf. eller mobil nr.:
Jeg skal indbetale kr. i alt:

Generalforsamling
Undervejs ca. ½ times kaffepause.
Sidst på generalforsamlingen uddeles UFL-priserne.

Kl. 18.00 – 20.30
Gallamiddag

Kl. 20.30 – 24.00
Beløbet skal du indsætte på vores konto nr: Reg: 3627 konto nr.: 4806 195 634

Det er ikke tilladt selv at
medbringe drikkevarer.
Skoler/uddannelsessteder kan købe øl/vand
klippekort i baren.

Program
Velkomst

Navn/klub:

Der vil være salg
af vand, øl og vin

Diskotek No Garlic

UFL-Playliste
HUSK! Alle klubber skal
sende 2 musiknumre som
de ønsker No Garlic skal
spille.
Sendes til:
mie@ligevaerd.dk
senest d. 1.9.2019
Oplys kunstner og sangtitel

Gallamiddag
UFL markerer Ligeværds
50 års jubilæum med
en gallamiddag,
så husk gallatøj.

Kl. 24.00 – ?
Mulighed for hygge

10

11

Indkaldelse til
Generalforsamling i UFL

Kære UFL´er

Du indkaldes hermed
til UFL’s generalforsamling lørdag
den 28. september
2019 kl. kl. 14.45

Dagsordenen ser sådan ud:
Pkt. 1
Valg af ansvarlig mødeleder
Pkt. 2
Valg af referent
Pkt. 3 	Bestyrelsens årsberetning fremlægges til debat og godkendelse
Pkt. 4
Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
Pkt. 5
Evt. indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
Pkt. 6
Fastlæggelse af budget og kontingent
Pkt. 7
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
		
Følgende er på valg:
		
Mette Holm – Thy Mors
		
Minh Quan Hjortslund – Hjørring
		
Bente Hegewald – Aarhus
		
Tina S. Rasmussen – Grenaa
		
Mette G. Vestager – 8800 / Viborg
		
Suppleanter på valg:
		
Betina Bundsgaard – Vejle
		
Pernille Feldt Poulsen – Roskilde
		
Tea Møller Christensen – Klub 8000
Pkt. 8
Pkt. 9

Valg af revisor
Eventuelt

Bestyrelsen besvarer gerne korte og lette spørgsmål på generalforsamlingen.
Spørgsmål som kræver forberedelse bedes venligst indsendt til Anette Østergaard på
anette3014@gmail.com senest d. 15. september. UFL’s bestyrelse forsøger at få bestyrelsesmedlemmer fra så mange lokalforeninger som muligt – så vi er repræsenteret fra hele landet.
Såfremt der er kandidater som ønsker at opstille til landsbestyrelsen, bedes I venligt kontakte
formand Mette Holm på tlf.: 23 10 70 08 eller mail mette_328@hotmail.com, senest 7 dage
og helst 14 dage før generalforsamlingen. Det er ikke muligt at stile op på selve generalforsamlingen.
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UFL-PRISEN

– uddeles på landsmødet
i september 2019

Det er tid at indstille personer,
som har gjort eller gør en særlig
indsats i UFL til UFL-prisen.
Om personer, som tidligere har modtaget prisen, er der
sagt pæne ord som; Aktiv, stor hjælp til arrangementer,
altid glad, deltager i alle klubaftner, hjælper gerne udover normale klubaftner, er med til at sørge for transport til arrangementer…
I beslutter selv hvilke ting, det er, i lægger vægt på,
når i beslutter hvem i vil indstille til UFLprisen. I bedes
sende et par ord om, hvorfor i indstiller personen, eller
ringe til en af personerne nederst på siden og fortælle
dem det. Vi skal bruge oplysninger om personens navn
samt hvilken klub han/hun kommer fra. Skriv eller fortæl
gerne hvilken betydning personen har for jeres klub,
samt hvad personen har gjort for jeres klub.

De unges indstilling sendes til:
Mette Holm – mette_328@hotmail.com

Sidste frist
for at sende
indstillingen er
onsdag d. 7.
august 2019

Vejledernes indstilling sendes til:
Anette Østergaard – anette3014@gmail.com
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Bestyrelsesweekend
21.-23. juni 2019
Stemningen var
god og glad hele
weekenden
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Årets bestyrelsesweekend blev
afholdt på Dalum Landbrugsskole.
Her mødtes klubberne fra hele landet klar til at
blive klogere på bestyrelsesarbejde. Årets tema
for weekenden var kammeratskab og ensomhed, da dette er to emner, der fylder meget i
klubberne. Derfor er det vigtigt at få sat ord på
dette, så vi kan få værktøjer til, hvordan vi kan
støtte hinanden, når vi er i klubben.
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Fredag aften var der således samtalesalon
om disse emner, hvor vi skulle snakke på kryds
og tværs af klubberne. Der var en god stemning
fra start og snakken ville ingen ende tage. Bagefter var der hygge med kaffe, kage og en kold
øl til dem, der havde lyst. Der skulle jo lades op
til lørdag, hvor der var en del på programmet.
Lørdag startede med, at vi blev inddelt i
grupper og så var det ellers ud i det gode vejr
og lave teambuildingøvelser med 4 idrætsstuderende fra Århus. Det var sjovt! Alle hyggede
sig og gav en hjælpende hånd, hvis der var en,
der havde brug for det.
Om eftermiddagen var der oplæg ved Mie fra
Ligeværd, hvor der blev talt om Kameratskab og
Fællesskab. Aftenen sluttede med et brag af en
fest med super lækker mad og god musik.
Alt i alt en fantastisk weekend med godt
humør og godt teamwork.
Pernille Feldt Poulsen

Lena og Mette fra
Ligeværds sekretariat
deltog også i
weekenden

Samtalesalon om
kammeratskab og
ensomhed
16
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Ensomhed og
fællesskaber
i UFL

Workshop om hvor hed
som
vejlederne møder enUFL
i deres arbejde i

Lørdag den 22. juni 2019, blev der afholdt vejlederdag i
forbindelse med Unge for Ligeværds bestyrelsesweekend.
Unge med særlige behov er i større risiko for at
havne i ensomhed end andre unge. Senest
dokumenteret i evalueringen af STU, Særlig
Tilrettelagt Undervisning fra 2017.
Derfor er ensomhed et tema, som landsbestyrelsen i UFL har besluttet at arbejde med
igennem hele 2019. Blandt andet er der i øjeblikket ved at blive udviklet et læringsbrætspil.
Du kan læse mere om brætspillet i starten af
dette UFL-blad.
Dagen skulle belyse, hvordan vejlederne
møder ensomhed i deres arbejde i UFL, samt
hvordan de handler på det. Nedenfor kan i læse
om erfaringer og handlemuligheder:

Håndfaste og konkrete rammer
Det er vigtigt at skabe rammerne for, at alle
såvel nye og gamle medlemmer får mulighed
for at føle sig som en del af fællesskabet (UFL).
Det kræver, at man som vejleder tager ansvar
for rammerne på en måde, der kan virke ret
håndfast og konkret. De unges manglede
sociale kompetencer gør, at det f.eks. kan være
svært at lytte til andre, hvis man selv har noget
på hjertet.

Et trygt og sikkert rum er altafgørende
Betydningen af, at UFL klubben er et trygt og
sikkert rum er altafgørende for, at de unge deltager aktivt. Det, at man bliver set, er vigtigt og
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kræver, at rammerne er til stede og at vejlederne
tager ansvar for den del. Flere af vejlederne oplevede, at det er en rigtig vigtig vejlederopgave,
og måske oveni købet den vigtigste.

Perioderne mellem klubaftenerne
er vigtige
De unge kan have svært ved at overføre det, de
lærer i UFL klubberne til andre sammenhænge.
Der var enighed om, at det, der sker imellem
klubaftenerne, i virkeligheden er det, hvor der
kan rykkes på noget med hensyn til at undgå
ensomhed. Der var erfaringer med, at man kunne
forslå en konkret aktivitet f.eks. madaften eller
andet. En klub havde lavet en slags drejebog, så
den unge kunne følge den, når han/hun havde
lyst til at invitere ind til en aktivitet.

der har stor glæde af at benytte UFL. I en langsigtet strategi vil det være oplagt at indtænke
Ligeværds netværk. Ligeværds øvrige netværk
vil gerne deltage i udviklingen af fritidstilbud, så
de unge oplever at kunne have et aktivt fritidsliv
– også når de forlader skolen eller uddannelsesstedet.
En langsigtet strategi kræver ressourcer, og
vil stå øverst på en UFL-ønskeliste at kunne
igangsætte.
Der var stor enighed om, at der uanset alder
er behov for UFL.

Nødvendigt med rammer og retning

Forslag til vedtægtsændringer

UFL-klubberne gør en forskel for mange. Men
kræver også rammer og retning, så de unge
støttes i at kan få en positiv oplevelse i at indgå
i et fællesskab med andre ligesindede.
Om eftermiddagen talte vejlederne om
UFL-fællesskaber, og om forpligtelsen til, at UFL
klubberne er for unge fra 18 år. UFL har eksisteret
siden 1990. Det, at klubberne er for så bred en
aldersgruppe, kalder på en langsigtet strategi,
så man kan sikre fremadrettet, at der er fritidstilbud til såvel unge på 18 år og de ældre UFL’er,

Landsbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe,
der på det kommende bestyrelsesmøde den
10/8 vil fremsætte et forslag til vedtægtsændringer til afstemning på den kommende generalforsamling. Når det bliver taget op nu, så er
det fordi, at UFL er en ungdomsorganisation, og
derved opnår et altafgørende økonomisk tilskud
fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) hvert år.
DUF’s definition på en ungdomsorganisation
er, at mindst halvdelen af medlemmerne er under
30 år. Med baggrund i formiddagens emne om

ensomhed, er det UFL’s ønske at være en ungdomsorganisation, der kan gøre en forskel for
unge, der oplever ensomhed. Mange af UFLs
medlemmer vil gerne gøre en forskel for andre
unge, og kan selv berette om den forskel UFL
har gjort i deres liv.
Vedtægtsændringerne vil betyde, at der bliver
en aldersbegrænsning i forhold til at kunne
stemme på generalforsamlingen. Forslaget går
på, at hvis man er over 40 år, så bliver man senior medlem af UFL. Man har mulighed for at
komme i klubben. iblandt vejlederne var der
stor enighed om, at seniormedlemmerne skulle
have en særlig rolle i klubberne.
Vejlederne talte om, hvilke spørgsmål det
ville afstedkomme rundt i klubberne, hvis forslaget til vedtægtsændringerne blev fremlagt.
Der kunne være bestyrelsesmedlemmer som
var over 40 år, hvor deres bestyrelsespost ville
blive erstattet af yngre medlemmer. Det, at
ældre erfarne bestyrelsesmedlemmer skulle
bidrage til klubben med deres erfaringer og
viden, skulle italesættes. Der var forslag om et
kursus for seniormedlemmer, hvor man kunne
tale om deres rolle i klubberne. En vejleder talte
om, at der kunne nedsættes et seniorråd i
klubben.
Det kan være en svær og stor opgave for et
yngre medlem at gå ind i bestyrelsen, men netop den opgave skal trænes og øves, og vil være
det, som man giver videre til yngre medlemmer. At der så samtidig er mulighed for, at man
som seniormedlem kan have en rolle i forhold
til støtte og vejledning, har en stor værdi i forhold til, at UFL også i fremtiden kan sikre at
være et fritidstilbud for alle unge med særlige
behov.
Alle klubber vil modtage landsbestyrelsens
forslag til vedtægtsændringer efter d. 10/8 og
inden årets generalforsamling.
På vejledergruppen i landsbestyrelsens vegne
Lena
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Nyt fra
Svendborg

Påskefrokost

I UFL har vi holdt påskefrokost, hvor vi fik mange forskellige lune retter,og hvor nogen havde dækket fint
op, og der var rigtig god påske stemning. Der var så
meget mad, at mange måtte tage noget med hjem.
Sheena havde haft fødselsdag og havde taget kage
med.

“Der var
så meget
mad, at man
måtte tage
noget med
hjem”

Der hygges rundt
om påskebordet

En glad og stolt
formand

Penge til UFL
Formanden og en vejleder havde været
så heldig at have fået penge fra Rise
Flemløse Sparekasse i gave, som vi var
ude og hente, hvilket vi selvfølgelig var
meget glade for, så nu skal vi bare finde
ud af, hvad de skal bruges til.
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Nyt fra
Svendborg

Besøg hos Walaa
Vi har besøgt et af medlemmerne hos UFL på
hans bosted, hvor der blev lavet bålmad, og
hygget. Vi fik også at se hvordan Walaa boede.
Maria fra klubben havde taget en med som
underviste i mindfulness, hvor man skaber ro
i krop og sind, og hvordan man undgår så
meget stress.

Lalandia
Vi har også været i Lalandia på ferie i 3 dage.
Udover at det regnede hver dag, havde folk
hygget sig med forskellige aktiviteter som
badminton, poolfodbold m.m.
Folk lavede selv mad i hytterne som man
boede i.

Det var
spændende at
prøve mindfulness
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Det var en sjov tur
til Lalandia
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Nyt fra
Vejle

Tid til en selfie

Tag på højskole!

RK DINE RESSOURCER
DET, DU ER GOD TIL · STY
BLIV SET OG HØRT · FIND
RET · HA’ DET SJOVT
NYE VENNER · BLIV UDFORD
KOM I BEDRE FORM · FIND

Så fik vi prøvet at bo
på vandrehjem

Frilufts- og bevægelseslinjen
Slank og sund

Weekendtur
til Djursland
D. 18.-19. maj 2019 var vi på weekendtur til
Djursland. Vi tog afsted fra Vejle kl .9 lørdag
morgen, derfra kørte vi til Djurs sommerland,
hvor vi havde nogle rigtig gode og hyggelige
timer. Vi spiste fælles frokost derinde. Vi overnattede på et vandrehjem, der var aftensmad
kl. 18 på vandrehjemmet. Efter maden var der
nogle, der gik en tur i området, der var også
nogle, der spillede kongespil i haven. Senere på
aftenen var der nogle, der så melodi gran prix
og der var nogle som spillede kort og hørte
musik. Søndag efter morgenmaden begyndte vi
at pakke bilerne og så kørte vi tilbage til Vejle.
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njen
Musikli

Studietur til Kreta
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ag
tilb
(Få pladser
- Vil du tabe dig?
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med fokus på vægtt
Tag 1, 2 eller 3 uger

Billedkunstl
injen

Drammelstrupvej 15 • Tirstrup • 8400 Ebeltoft • Tlf. 87 52 91 20 • www.djfh.dk • post@djfh.dk

Frisk luft og is
ved Højer Sluse

Nyt fra
Tønder

LANDMAND

GRØN PEDEL- OG

En tur i Papegøjeland

Vi lærer papegøjerne
bedre at kende
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Onsdag den 1. maj holdt vi fællesspisning på
Mc. Donalds, hvor man selv kunne vælge hvad
menuen stod på. Alle fik den menu, de ville
have og alle gik mætte hjem. Nogle af de seje
UFL´er valgte at mødes ved klubben og springe
på jernhesten og cykle derud.
Onsdag den 8. maj var vi i ” Papegøjeland”,
hvor vi så papegøjer og nogle prøvede at have
dem siddende på sig, samtidig med at vi kunne
få lov at fodre dem. En meget spændende
oplevelse, hvor vi fandt ud hvor meget papegøjer
kan larme.
Onsdag den 15. maj var vi en tur ved Højer
Sluse, hvor vi spiste, fejrede Mulles fødselsdag
og gik en tur derude i det fine vejr.

BUTIKSMEDHJÆLPER
Onsdag 29. maj havde en af vores vejledere
pludselig lavet en ændring i programmet, da
hun havde hørt en masse om, at der var nogle,
der var blevet snydt på de sociale medier. Uden
at vi havde godkendt det havde hun aflyst aftenens oprindelige program, og fået fat i SSP som
står for skole, sociale myndigheder og politi til
at komme at fortælle om, hvordan vi bedst
passer på os selv, når vi er på de sociale medier
og hele tiden bliver bombarderet med ting, der
kunne friste. Det var et arrangement, der var
åben for alle, så der var også kommet nogle
udefra for at høre foredraget. Inden og i pausen
af foredraget solgte UFL kaffe og sodavand.
Men en rigtig god aften, hvor vi alle fik noget
brugbart med hjem, så vi ikke bliver snydt.

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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Virksomhedsbesøg
på Louises arbejde,
Multiline i Sorø

Nyt fra
Vestsjælland

Mange spændende
udflugter

Gruppebillede skal
der være tid til
28

Den 29. marts havde vi ”syng med aften” med
Dan Kiving. Det var en munter aften, hvor Dan
lavede nogle konkurrencer, hvor vi gættede
sange og derefter sang vi sangene.
Den 10. maj gik vi en tyr i Anlægget i Slagelse.
Det er en velholdt park med Rododendron, som
blomstrede, og ænder med ællinger i søen
Den 28. april var vi på udflugt til Gavnø slot
ved Næstved. Først sejlede vi fra Næstved til
Gavnø og tilbage igen. Nogle spiste morgenbuffet
og andre rejecocktail. Det var en køn sejltur.
Derefter kørte vi til Gavnø slot, hvor vi gik rundt
i parken og så de flotte tulipaner og fik vores
medbragte kaffe og kage - det var en flot tur.

Den 24. maj var vi på virksomhedsbesøg til
Multiline i Sorø. Multiline er en virksomhed,
som sælger engangsemballage. Vi blev vist
rundt i de kæmpestore haller. Louise fra vores
klub arbejder der. Derefter kørte vi til Klaus og
Christinas lejlighed, hvor vi spiste vores medbragte mad og Klaus gav kaffe og kage. Sofie
viste også sin lejlighed frem i bofællesskabet
Den 7. juni havde vi sommerfest, hvor vi spiste
smørrebrød og hyggede os. Louise stod for en
leg ude i de gode vej.
I må alle have en god sommer.
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Nyt fra
Roskilde

Vi testede et brætspil
om identitetstyveri med
Mette fra Ligeværd

Endelig havde vi et superfint valgmøde, hvor politikere fra 6 forskellige partier stillede op og svarede
på spørgsmål, som vi havde forberedt. Det var en
begivenhedsrig aften for os men vist også for de 6
fremmødte politikere.
Senest har nogle af os været med til fest i UFL
Storkøbenhavn, det var en rigtig god aften.
Rigtig god sommer fra os i UFL Roskilde.

Forår med mange
aktiviteter
Det har været et forår med mange aktiviteter i
klubben. Vi har haft klubaftener med hygge,
brætspil og billardturneringer. Den 13. marts
var de fleste af os på Roskilde Handifestival, en
musikfestival hvor Candyfloss, Kandis, Hugo
Helmig, Bro, Lune Larsen og Søren Sebber og
Twiggis Discoworld optrådte. Det var en supergod musikfestival.
Vi har også afholdt generalforsamling i UFL
Roskilde og fik et par nye bestyrelsesmedlemmer.
En aften kom Mette fra Ligeværd, Århus
sammen med Copenhagen Game Lab, vi skulle
prøvespille et spil om identitetstyveri, som er
ved at blive lavet. Det var spændende at være
med til at foreslå ændringer, og vi glæder os til
at se spillet når det er klart.
Vi holdt gallafest med bandet Candyfloss,
hvor også mange fra UFL Storkøbenhavn deltog.
Der har også været italiensk aften med
spisning og italiensk musik.
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Vi lærte en masse
til valgmødet
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Nyt fra
Roskilde

Nyt fra
Sydvest

Fint klædt på
til gallafest

Skål og smiiiiil

Et aktivt forår
Vi har haft fastelavn og det var hyggeligt. Vi slog
katten af tønden og nogle var klædt ud. Vi kårede
kattekonge kattedronning samt bedste udklædte.
Bagefter var der fastelavnsboller og snollerpose
til alle.
Vi havde førstehjælp og det var rigtigt godt.
Vi havde en dukke, som vi skulle give førstehjælp og puste luft i munden, så vi lærte at give
førstehjælp. Vi fik også vist, hvordan man gav
en forbinding på.
Vi har også haft klubhygge med musik, hvor
vi havde en, der hed Henrik, der kom ud og spillede samt sang. Han havde et band med, som
spillede 4 sange. Vi skulle også synge. Her lavede vi noget opvarmning, så vi havde varme
stemmer, men vi fik også kroppen med, da den
blev brugt som instrument. Herefter var der
fællessang med danske sange.
Vi har haft spilturnering med Ludo, hvor vi
blev delt op i nogle hold. Der var en fra hvert
hold, der gik videre. Der var gevinster til første,
anden og tredjepladsen. Det blev Kim, der blev
nummer et, Dennis blev nummer to og tredjepladsen gik til Susan. Det var lækker chokolade!
Eva har igen holdt et godt oplæg, hvor fortalte
hun kviklån. Det var rigtig godt.
En tur i biografen blev det også til, hvor vi så
den danske film Selvhenter. Den var sjov og der
blev grint en masse. Da vi mangler medlemmer,
har vi afholdt ”Inviter en ven”. Her hyggede vi
med pizza.
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Det var spændende
at
lære førstehjælp

Nyt fra
Sydvest

Bestyrelsen har planlagt en aktivitet, som
handlede om EU valget. Her fortalte Lene om,
hvad EU er og hvad de laver i EU og om hvilken
betydning, det har. Hun havde lavet en konkurrence med nogle spørgsmål, vi skulle svare på
og den med flest rigtige svar fik en præmie.
Spørgsmålene var bl.a. ”Hvor mange sidder der
i EU?”, ”Hvem er formand?”, ”Hvem kan man
stemme på?”. Naturligvis fortalte hun også om
vigtigheden af at bruge sin stemme. Og det er
der mange af os, der gjorde. Vi syntes dog, at
det var lidt svært at skille spørgsmålene ad mht.
hvad der hørte til EU og til Folketingsvalget.
Vi har også været i IC Møller parken. Det er
et område i Esbjerg, der fungerede som kirke-

gård fra 1884 til 1995. Her skulle man have en
god fantasi for at forestille sig, hvordan det så
ud dengang. Vi fik fortælling om de gamle
gravsten og hvilke personer, der har haft en
betydning for Esbjerg dengang. I dag er den
moderniseret og har fået Esbjergs eneste
vandkunstinstallation.
Traditionen tro har vi deltaget i Vestkystløbet.
Her var vi 21 tilmeldte og deltog i løbet på 4.8
km. Da alle var kommet ind var der snack.
Michael og Sigurd tændte op i grillen, og så var
der pølser med brød og vand til alle.
Sommeren står for døren og vi ønsker alle
UFL klubber en god sommerferie.
Hilsen Bestyrelsen UFL Sydvest.

Vi var 21 tilmeldte til
Vestkystløbet
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Nyt fra
Storkøbenhavn

Der er altid plads
til en ny ven

Glæde og
fællesskab

Afsked med vores
klublokaler
Her i UFL Storkøbenhavn har vi skullet tage
afsked med vores klublokaler. Det gjorde vi
torsdag d. 23. maj.
Uheldigvis var de lokaler vi har været i udsat
for en mindre brænd så vi måtte holde afslutningsdagen på græsplænen bag ved
klubben hvor der blev spillet lidt bold og hygget
i det gode solskinsvejr.
Det var en smule vemodigt at tage afsked
med det gamle sted, men nu starter vi på et nyt
kapitel på Søndervangsskolen i Glostrup fra
d. 21. august.
Det vil også sige at vores klubdage nu
kommer til at være om onsdagen i stedet for
om torsdagen.
Vi glæder os og håber på et godt år.
Husk i kan altid se mere inde på
www.ufl-storkobenhavn.dk
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Afslutningsaften med
vores gamle lokaler

“Nu starter
vi på et nyt
kapitel på
Søndervangsskolen i
Glostrup”
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UFL
klubber i
Danmark

Find din klub

7

1

UFL Aalborg

2

UFL Aarhus

UFL 8000C Aarhus

4

UFL Klub Futura - Sydsjælland

5

UFL Grenaa

6

UFL Herning, Ikast-Brande

7

UFL Hjørring

8

UFL Lillebælt

1

UFL Aalborg

UFL Thy/Mors

10
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UFL Randers

UFL Vestjylland

5

9

UFL Rosenholm

UFL Herning Ikast-Brande
6
24

UFL Silkeborg

23

UFL Grenaa

11

UFL 8800/Viborg

3

UFL Klub 8000C

2

UFL AArhus

9

UFL Ringkøbing/Skjern
12

UFL Storkøbenhavn

17

UFL Vejle

22

UFL Roskilde

19

13

8

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

20

16

UFL Tønder
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14

UFL Sønderborg

UFL Sønderborg

15

UFL Thy/Mors

16

UFL Tønder

17

UFL Vejle

18

UFL Vestjylland

19

UFL Vestsjælland

20

UFL Vestfyn

21

UFL Svendborg

22

UFL Roskilde

23

UFL Ringkøbing/Skjern

24

UFL Silkeborg

Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84

Formand: Jeanette Christensen, 27 29 67 45
Tinna Jensen, 30 85 86 91

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

11

UFL Rosenholm

12

14

Formand: Tina Spliid Rasmussen, 22 98 08 86
Annette Nielsen, 61 78 51 24

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

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

UFL Sydvest

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

UFL Randers

UFL Klub Futura

UFL Vest fyn

13

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

10

UFL Vestsjælland
4

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

3

UFL Hjørring

15

Formand: Daniel Jørgensen, 30 42 20 91

UFL Storkøbenhavn

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

Formand: Morten Smidt, 51 89 25 36
Lene Sørensen, 27 65 98 63
Klubsted: Esbjerg

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

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

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

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

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

Vejleder: Poul Poulsen, 23 30 31 62

Formand: Lars Nielsen, 61 31 01 25
Vejleder: Birthe Ramsgaard, 40 33 18 91
www.ufl-svendborg.dk

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

Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66

Formand: Lasse Hansen
Vejleder: Jelva Fiskbæk, 20 45 80 99
jelva@boskolejob.dk
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Afs.: UFL, Vejbjergvej 8A, 8240 Risskov

SKIFERIE 2020
Kære UFL’er!
Der er endnu et par ledige pladser på
vores skitur til Zell am See i Østrig.

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.

AFGANG
I UGE 4

fra den 20. januar
til den 26. januar
2020.

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

