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FORMANDEN HAR ORDET...

Hej alle sammen i klubberne
 
Godt nytår til jer alle. Jeg håber, at i er kommet godt 
ind i det nye år, og er klar til et nyt UFL-år.

Jeg vil glæde mig til, at vi ses til de forskellige 
aktiviteter i 2019.

Vi skal have møde i Landsbestyrelsen d. 23. februar, 
hvor vi tager fat på at planlægge bestyrelsesweekenden 
til juni. 

Jeg håber, at i har husket at sætte kryds i kalenderen 
d. 21.-23. juni. Hvor vores bestyrelsesweekend i år skal 
holdes på Dalum Landbrugsskole.

Mange hilsner
Formand for UFL, Mette Holm
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Bestyrelsesmedlemmer UFL

Formand
Mette Holm

Tlf. 23 10 70 08
Thy/Mors

Næstformand 
Jonas Aamand 
Tlf. 23 60 55 43

Lillebælt

Kirstine Henningsen 
Tlf. 28 78 12 20
8800/Viborg

Isakur Johannesen 
Tlf. 41 25 42 25

Sydvest

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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NYT FRA GRENAA

Her er lidt fra Grenaa, klubben har været på 
forlænget weekend på Grønhøj Strand Ferie-
center fra d.6-9/9 2018.

De første 8 biler kørte fra klubben tidlig 
torsdag formiddag mod Løkken hvor vi 
startede med at kigge og shoppe i byen inden 
vi kunne komme ind i lejlighederne kl.15. Da 
vi var kommet ind skulle der pakkes ud og 
stilles telt op hvor vi kunne spise samlet i. De 
sidste 2 biler kom da vi skulle til at spise til 
aften. Da vi var færdig hyggede vi på tværs af 
husene i alt 6 stk.

Fredag var vi ude at spille minigolf inden 
Mads kom med sin pædagog og Jesper C. 
med sin ledsager for at hygge med os resten 
af dagen med svømmehal og grill, Jesper blev 
dog resten af weekenden. 

Lørdag kørte vi i Fårup Sommerland en lidt 
våd fornøjelse så nogle tog hjem da vi havde 
spist resten blev.

Søndag gik turen så tilbage til Grenaa hvor 41 
trætte takke af for en vellykket Hyttetur. 
Nogle af os har også været til Landsmøde 
noget der bliver set frem til hvert år.

I efterårsferien var nogle af os i Djurs Som-
merland og se alle græskarrene og den uhyg-
gelige udsmykning. 

Ellers er vores klubaftner gået med hygge, 
spil og dejligt samvær, så nu ser vi bare frem 
til julemånederne hvor der skal ske noget 
mere som i må høre om i næste blad.

Tina

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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Så fik vi afsluttet endnu et år med mange 
gode oplevelser. Det giver mig anledning til at 
takke alle jer, der har ydet en indsats for UFL 
og for Ligeværd i det forgangne år. 

Tak til Landsbestyrelsen og tak til alle jer, der 
sidder i bestyrelserne i vores klubber rundt 
om i landet. Tak til alle jer, der får klubarbej-
det til at køre, tager godt imod nye medlem-
mer og bakker op om de arrangementer 
der er i klubben. Og også en stor tak til alle 
vejlederne og mentorerne i vores klubber.

Kære alle i UFL
Godt nytår og tak for 2018

Jeg synes som sagt, at der er rigtig mange 
gode oplevelser at tænke tilbage på fra 2018. 
Ligeværd har for første gang afholdt messer i 
Odense, Kolding og Aarhus. For mange unge 
og deres forældre er det svært at finde den 
rette uddannelse – messerne skal støtte i at 
vise de unge vej. Alle steder har UFL støt-
tet op om arbejdet. Jeres hjælp på messerne 
har været med til at skabe den helt rette 
stemning på messerne, og vi har fået mange 
tilbagemeldinger på, at deltagerne har været 
glade for jeres store indsats. Så det skal i 
have stor tak for. I efteråret 2019 vil vi igen 
afholde messer, og her håber vi, at UFL igen 
vil bakke op om det.

Det er selvfølgelig også vigtigt at nævne 
både Bestyrelsesweekenden i Vingsted og 
Landsmødet i Dalum. Det er efterhånden 
blevet to begivenheder i løbet af året, som 
jeg personligt glæder mig rigtig meget til.
Vigtige emner som identitetstyveri – altså 
det at være opmærksom på, at passe på 
personlige papirer, viste sig på bestyrelses-
weekenden at være et rigtigt stort problem. 
Det har betydet, at vi har søgt og fået støtte 
fra Offerfonden til at udvikle et brætspil, som 
man kommer til at kunne spille i klubberne, 
og som skal støtte medlemmerne i at tale 
om problemet og dermed undgå, at man 

Sekretariatschefens 
NYTÅRSHILSEN
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bliver ofre for tyveriet. Allerede i 2018 vil UFL 
kunne bidrage til udvikling af brætspillet. Når 
brætspillet er færdigt i efteråret 2019, vil alle 
klubber modtage et spil. Det samarbejde vil 
gøre en forskel for mange, og det glæder vi 
os til at starte i år. 

Folketinget laver undersøgelser der viser, at 
unge som har afsluttet STU (Særlig Tilrette-
lagt Undervisning) oplever større ensomhed 
end andre unge i Danmark. Ensomhed skaber 
store udfordringer. Ligeværd har ønsket at 
sætte fokus på problemet, og har søgt og 
fået støtte fra Socialministeriet til at udvikle 
endnu et brætspil – som vil støtte unge i at 
undgå ensomhed. Det arbejde kommer vi 
til at samarbejde om efter sommerferien. 
Spillet vil være færdigt, og klar til at spille i 
klubberne i 2020. 

UFL-klubberne er et sted som mange unge 
har glæde af at bruge. Vi håber, at de nye 
aktiviteter kan være med til at gøre opmærk-
somme på klubberne, så endnu flere unge 
får øje på klubberne, og får lyst og mulighed 
for at blive en del af UFL – og dermed får et 
aktivt fritidsliv med venner. 
Den udvikling kan vi kun skabe sammen. Mit 
ønske for 2019 er, at UFL vil vokse sig større, 
at flere unge kommer i jeres fantastiske 
klubber, og deltager i de mange spændende 
aktiviteter.

Personligt glæder jeg mig til at arbejde sam-
men med en masse af jer i det kommende år 
til glæde for UFL, klubberne og alle de unge, 
der har brug for at vi hjælper dem ind i vores 
fællesskab.

Godt nytår.

Godt nytår
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NYT FRA TØNDER

Vi har i UFL Tønder lavet mange 
spændende ting siden sidst
Onsdag d. 30/8 var vi på besøg på Oles ar-
bejdsplads i Agerskov på U.L. Petersens Eftf. 
Vi blev vist rundt af Ole og hans kollegaer. Ole 
fortalte, hvordan det var at arbejde på hans 
arbejdsplads. Der blev fortalt om, hvad det 
var for nogle ting de fik ind, og hvordan de 
sorterede det. Vi så, hvordan man smadrede 
en bil. Det så let ud, når man ved,at man ikke 
bare tager en bil og smadrer den i stumper og 
stykker. Aftenen blev sluttet godt af med de 
sidste spørgsmål og en sodavand.

Onsdag d. 19/9 gik turen til Højer Sluse, hvor 
vi blev blæst godt og grundigt igennem. Vi 
gik en tur, hvorefter vi var inde at få en soda-
vand eller en kop kaffe. Vi fik også planlagt 
lidt til weekenden d. 12-14 oktober, hvor vi 
skulle have besøg af UFL- Svendborg.

Onsdag d. 24/10 havde vi poolturnering og 
klubaften. Det blev skudt til mange kugler og 
hygget. Søren vandt igen i år.

Onsdag d. 31/10 stod den på hallowen med 
fællesspisning, hvor menuen stod på hok-
kaidosuppe og halloween muffins. Mums det 
smagte godt.

Skønt at blive blæst godt igennem ved Højer Sluse.

På besøg i Tønder Vandtårn.
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Til dessert var der halloween muffins.Gruppebillede af alle.

Spisning på Rickelbuller Hof.
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IDRÆT & GLÆDE
SOMMERHØJSKOLE 2019

28. JULI - 3. AUGUST 2019 
PÅ IDRÆTSHØJSKOLEN AARHUSIDRÆTSHØJSKOLEN AARHUS

Pris pr. person:
Inkl. undervisning, en t-shirt, kost og logi 
i dobbeltværelse.

Voksen:                 3.995,- kr.
Merpris for enkeltværelse:          500,- kr.
 
Alder:
Alle deltagere skal være fyldt 17,5 år ved 
kursusstart. 

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

Idræt & Glæde er udviklet i samarbejde med 
foreningen Ligeværd. 

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

PRAKTISKE INFORMATIONER

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

Søren Møller 
Kursusleder 

Kimmie Skafsgaard 
Madsen
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NYT FRA RANDERS

Turen til Vrist
Fredag d. 21. september gik turen atter til 
Vrist. Der var 18 med på turen.
Vi kørte i bus og i private biler.
Stormen Knud kom forbi, så denne gang var 
der ingen i vandet, men vi så Vesterhavet i 
oprør.

Om lørdagen var der nogen, der var til lop-
pemarked i Lemvig.
Vejret var bedst inden dørs, så vi spillede 
masser af spil og hyggede os med at lave 
mad: Fredag Chili con carne og lørdag bur-
gere.
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NYT FRA RANDERS

Fitness aerobic
Christina Bøstrup har 
igen fået en god idé.
Hver anden torsdag er 
der Fitness aerobic på 
Strømmen kl. 18. Hun 
sørger med hård hånd 
for, at vi får pulsen op 
og masser af sved på 
panden.
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Oktoberfest
Fredag d. 26. oktober 
var der oktoberfest på 
Strømmen. 
Der var nogen, der var til 
for fest hos Bøstrup, så 
de var i højt humør, da 
de troppede til festen 
sammen med resten af 
flokken.
Alle var selvfølgelig ud-
klædt i tyrolertøj.
Kim stod for maden.  Vi 
tre retters menu.  Indbagt 
kylling, Schnitzel og lag-
kage til dessert.
Vores egen DJ sørgede for 
musikken, der fik alle ud 
på dansegulvet.



Unge for Ligeværd14

NYT FRA VEJLE

Havde hjemme biograf i klubben hvor vi så 
John Mogensen. Der blev lavet popcorn og 
kaffe og te man kunne hygge sig. Folk var 
fuld optaget og der var stilhed. Vi var ca 18-
20 folk der deltog den aften. 

Vi var ude i grusgrav tæt på Egtved se på 
gamle biler. En af vores medlemmer har en 
bror som har gamle bil derude det er hans 
bil man kan se på billede der. Det er der hver 
sommer derude så om onsdag, det er rigtigt 
hyggeligt hver der synes vi alle sammen og 
god stemning. Vi var ca 15-20 deltog der også 
men alle er ikke lige kommet på billedet.
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NYT FRA VEJLE

Onsdag d. 12. december havde vi jule afslut-
ning med pakke spil og jule hygge med kakao 
og æbleskiver og kaffe. Det var en hyggeligt 
aften. Tror folk havde en god aften. Den 

første klub aften i det nye år var d. 9. januar 
hvor vi spillet lidt fik banan kage og kaffe og 
sodavand. 
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NYT FRA ROSKILDE

Vi har haft besøg af Jeannette og vi havde en 
sjov og tænksom aften. Vi spillede rollespil 
og talte om venskaber og mobning. Vi har 
holdt rund fødselsdag for Michael og havde 
en dejlig aften. Vi har haft en kreativ aften. 

Vi har holdt julebanko som en tradition i 
klubben og som altid med stor succes. Vi 
havde en skøn juleafslutning og glæder os til 
et nyt og spændende år med vore venskaber 
og hygge. 
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NYT FRA ROSKILDE
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NYT FRA STORKØBENHAVN

Her i UFL Storkøbenhavn skal lyde et kæmpe 
tak for et dejligt 2018 som vi netop er gået 
ud af. 
Vi har bl.a. været på Hyttetur med UFL 
Svendborg i begyndelsen af November 
måned hvor vi bl.a. besøgte Naturama og 
Forsorgsmuseet hvor vi afsluttede det med 
en lille hyggelig tema-fest lørdag aften. Det 
var rigtig hyggeligt og vi glæder os meget til 
at se jer igen.
Vi afsluttede 2018 med Julebowling og juleaf-
slutning med julemad og sang. 

2019 er startet stille og roligt med hygge og 
spil. 
Ellers går vi og venter spændt på vores 
sommer-tur som iår går til Mallorca.

Husk at gå ind og se på vores hjemmeside 
der løbene bliver opdateret med billeder fra 
vores klubaftner og events her ville i også 
kunne se klubplanen. 
www.ufl-storkobenhavn.dk

Mange dejlige hilsner 
UFL Storkøbenhavn
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NYT FRA STORKØBENHAVN
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NYT FRA VESTSJÆLLAND

Den 2. november havde vi kreativ aften hvor 
vi malede på sten, Kirsten havde lånt nogle 
bøger på bibloteket, og der blev malet nogle 
meget flotte motiver.

Den 16. november havde vi vores årlige jule-
frokost, Klaus spillede julemusik og vi spillede 
terningespil, det var en hyggelig aften.
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KIMS TALE

Kim Dyrevigs tale til 
UFL-Stor Københavns 20 år jubilæum
Hold da op hvor tiden går hurtigt. Det er 20 
års jubilæum klubben åbner første gang 
onsdag den 21.10. 1998.
Jeg hedder Kim og vil fortælle om mit liv i UFL 
i gennem 19 ½ år.
For at min tale ikke skal vare hele dagen har 
jeg tage det vigtige med og lidt mere til.
I sin tid startede jeg med at være almindeligt 
medlem at UFL i 1992. 
Nogle år efter kom der en UFL klub, der hed 
Greve Sydkysten, som jeg var medlem af. 
Den klub lukkede i foråret 1999. Jeg kendte 
Marianne (red. Marianne Dreyer, som er ini-

Mit liv i UFL igennem 19 ½ år
Kim Dyrvig har gennem mange år gjort en stor indsats for Unge For Ligeværd (UFL) 
både i UFL-Storkøbenhavn og i UFLs landsbestyrelse. I forbindelse med UFL-Storkø-
benhavns 20 års jubilæum fortalte Kim om, hvad UFL har betydet for hans liv. 

tiativtager til foreningen Unge For Ligeværd) 
før hun åbnede UFL klub i København, og hun 
sagde jeg var velkommen i UFL-klubben.
Så jeg hoppede over til København, hvor den-
ne gang Marianne, Else, Per og Birgitte kørte 
klubben, som lå på Lundervang skole i Herlev. 
Her kom jeg som ung mand. Jeg var forsigtig 
og sagde ikke ret meget. Venner dem havde 
jeg ikke så mange af, og jeg havde brug for at 
komme ud i hvert fald en gang om ugen. 
Jeg kendte ikke nogle i klubben, og kom kun 
alt efter hvad programmet tilbød. Så kom 
tilbuddet om at gå på aftenskole. Det var fra 
kl. 17 til 19, og derefter i klubben, så det bliver 
for mit vedkommende EDB. 
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Det bedste var hver onsdag. I mange år var 
der pølse og brød til aftensmad til dem der 
gik på aftensskole. 
I mange år kom jeg hver onsdag og hyggede 
mig, og deltog hvad vi havde på program og 
ud af huset.
Efter hånden fik jeg flere og flere venner, 
som jeg sås med en gang om ugen.
I 2001 blev UFL landsbestyrelsen dannet, og 
jeg stillede op og blev valgt ind. Som for-
mand. Jeg tænke her har jeg tid og lyst til at 
prøve hvad frivillighed 
var for noget. 
I bestyrelse var det sjovt 
at prøve at arrangere 
landsmøde, bakken, 
musical. Da vi begyndte 
at afholde fællesspis-
ning i gymnastiksalen, 
viste bestyrelsen hvad 
for en opgave de havde, 
og vi blev efterhånden 
gode til at få det til at 
køre. Jeg var i mange år 
med til at planlægge 
vores årlige fest. Jeg var 
formanden i 9 år, havde 
slikkassen et par år og sad en del år for UFL-
Stor København i landsbestyrelse og var med 
til at lave klubprogram.
Jeg var med klubben på UFL rejser i mange 
år. Marianne, vores vejlede, lavede fly rejser. 
På det sidste var der busrejser med både 
Marianne og Kirsten som vejledere. 
Det bedste i klubben er at jeg fandt mig en 
kæreste, der hed Britt. Som jeg i dag er godt 
gift på 6 år. Hun kom ret hurtigt ind i varmen 
og i bestyrelse fordi Britt kendte et par ven-
ner fra Østergaard efterskole.
UFL-Stor København flyttede til Brøndby i 
2013. Hvor det blev torsdags klub. Marianne, 
Kirsten og Begitte ønskede at stoppe og fik 
lige i sidste øjeblik ny vejledere, som hed-

der Christian. Britt og jeg havde en plan for 
at stoppe i bestyrelsen, men tog lige par år 
mere for at den gode Christian og hans nye 
vejledere kunne køre videre på en god måde. 
Og hjælpe dem i gang. Sidste år gik vi begge 
to af i bestyrelsen efter 16 og 15 år.
Vores netværk er stort og nu ses vi med vores 
venner til fødselsdag ,teater, grillaften og 
hjemme hygger.
Vi kommer ikke så meget i klubben, da vi går 
til banko. Men det er dejligt at der findes en 

klub, som vi begge to kunne bruge, og hvor vi 
var ligestillet med jer andre.
Det er dejligt, at se UFL klub har vokset 
med flere medlemmer, en god bestyrelse og 
mange dejlige vejeledere.

Der er 4 gode ting i UFL klub
1. Jeg har fået mange nye venner
2. Jeg har lært hvad er bestyrelsesarbejde er 

for noget.
3. Jeg har lært at rejse med klubben, så jeg 

i dag kan rejse alene sammen med min 
kone.

4. At har få mig en kæreste.

Til slut. Endnu engang tillykke med jubilæum.
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NYT FRA VESTJYLLAND

Siden sidst fra Vestjylland
Den 24. november var der tur til Århus nær-
mere den gamle by, dagen begyndte med 
opsamling i Lemvig, Struer, Holstebro og Her-
ning, så gik turen ellers mod Århus, undervejs 
var der kaffe pause med rundstykker til. Ved 
10 tiden ankom vi til den gamle by, så var der 
et par timer til at gå rundt på egne hånd, for 
vores side var det nok tidsrummet mellem 
70 og 80 rene, der var mest spændende og 
genkendelig. Ved 1 tiden spiste vi frokost 
sammen, der efter kunne man lige få set det 
sidst, inden bussen kørte hjem ad igen, det 
var en rigtig god og hyggelig dag.

Julefrokosten d. 26. November, blev afholdt 
i klubben med traditionsrige retter og med 
højt humør, en god aften med små indslag, 
vi var mødt 35- 40 personer op til at gøre det 
festlig.

Juleafslutningen, d. 1o. December, før jule-
ferien er en aften med pakkespil, hvor der 
bliver livligt bytte rundt på pakkerne, men til 
sidst har alle en, aften slutter med gløgg og 
æbleskiver og alle ønsker hinanden glædelig 
jul og et godt nytår.

K.h. Ufl Vestjylland
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NYT FRA VESTJYLLAND
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UFL-BLADET I 2019

Når I sender artikler 
og billeder til UFL-bladet...
Det er fantastisk dejligt, at så mange klubber 
sender artikler og billeder fra jeres mange 
aktiviteter. På den måde giver i gode idéer 
videre til hinanden.

Vi har et stort ønske på sekretariatet.
Når i sender artiklerne og billederne sker det 
på mange forskellige måder.
Vi vil bede jer om:
• At sende tekst og billeder hver for sig i 

mail
• At teksten er et Word dokument
• At fotos er jpg filer

På sekretariatet sender vi materialet til tryk-
keriet, som sørger for at sætte bladet op, så 
tekst og billeder er opstillet på en måde, så 
der bliver plads til så meget som muligt – og 
ikke mindst så bladet kommer til at se fint 
ud, og man får lyst til at læse det.

Nedenfor finder i datoer på, hvornår i skal 
sende jeres artikler/fotos til de kommende 
blade i 2019:

Materialet bedes i sende til lena@ligevaerd.dk

- Medlemsblad -

Nr. 5 Oktober 2018 16. årgang

- Medlemsblad -

Nr. 6 
December 2018 

16. årgang

Bladet udkommer: Deadline for indsendelse til sekretariatet:
APRIL D. 4. MARTS
JUNI D. 4. MAJ

AUGUST D. 15. JUNI
OKTOBER D. 4. SEPTEMBER

DECEMBER D. 4. NOVEMBER
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NYT FRA RINGKØBING

Vi har haft en dejlig efterår, hvor nye er kom-
met til klubben.

Vi har haft en stand på Erhvervsskolen Vest-
jylland, hvor vi har brugt nogle klubaftener på 
at lave forskellige juleting. Forældre havde 
bagt, strikket og lavet marmelade. Det var en 
fantastisk hyggelig eftermiddag, hvor vi slut-
tede af med buffet, som skolen havde lavet, 
det smagte fantastisk. 

Som i kan se på et af billederne, så nyder vi 
altid en god snak og har nydt den lange som-
mer, hvor vi kan hygge i gårdhaven.

En fredag aften havde vi filmaften med fæl-
lesspisning, snolder og chips. Det var vi helt 
enige om, at det skulle prøves igen, for det 
var vildt hyggeligt.

I et samarbejde med G-faktor, medborgerhus, 
Røde Kors Cafe´og Ringkøbing-Skjern bo-
ligforening har vi forskellige arrangementer, 
hvor vi besøger hinanden og spiser sammen. 
På et af billederne ser i Henriette og Nikolaj 
som var med på Røde Kors Cafe´, hvor vi fik 
en dejlig middag. Formålet med samarbejdet 
er at få et større netværk og lære hinandens 
foreninger at kende. 
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UD AF ENSOMHEDEN

Et 3-årigt projekt 
støttet af Socialstyrelsen
I 2017 blev det dokumenteret i evalu-
eringsrapporten af STU (Særlig Tilrettelagt 
Undervisning), at ensomheden blandt unge 
med særlige behov er større end blandt andre 
unge i Danmark.
Det er især, når de unge har afsluttet deres 
STU, at de er i fare for ensomhed.
I Ligeværd ved vi at unge, der f.eks. er på 
efterskole eller på fri fagskole oplever at få 
venner og oplever at være en del af fælles-
skabet omkring forskellige aktiviteter.
Vi ved også, at mange unge får venner og 
et aktivt fritidsliv, når de får kendskab til, og 
kommer i UFL-klubberne rundt i landet. 
Men kendsgerningen er, at der er en udfor-
dring, og dermed et behov for at gøre noget, 

for at kunne mindske risikoen for ensomhed 
blandt unge med særlige behov.
Derfor var det med stor glæde, at vi modtog 
støtte fra Socialstyrelsen, så vi fra d. 1. fe-
bruar 2019, kan igangsætte aktiviteter i 3 år, 
der alle skal være med til at støtte unge med 
særlige behov, så de undgår ensomhed. 
Vi skal opfinde et lærings-bræt spil, som 
unge kan spille sammen. Når man spiller 
spillet, vil det give anledning til mange gode 
snakke. Snakke som man kan huske på og 
have med sig, hvis det bliver svært. Og et 
brætspil som man kan have glæde af at spille 
igen og igen.
Vi skal samle en række personer i en udvik-
lingsgruppe, der kender til udfordringen og 
måske selv har mærket ensomheden. Men 
også personer der har erfaringer med at 
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støtte unge i at komme ud af ensomhed.
Det kommer til at betyde, at vi kan samle 
undervisere fra Ligeværds skoler og uddan-
nelsessteder og UFL’er fra hele landet. Den 
gruppe bliver projektets udviklingsgruppe 
som i samarbejde med Copenhagen Game 
Lab opfinder spillet. 
Når spillet er udviklet færdigt, skal vi gøre op-
mærksom på spillet. Det skal spilles i alle de 
sammenhænge hvor der er unge med særlige 
behov. Det kan være på skoler og uddannel-
sessteder. I UFL klubber. På landsmøder og 
på bestyrelsesweekender. 
Vi ved også, at der vil være andre organisa-
tioner, som vil være interesserede i at spille 
spillet. 
Vi forventer, at spillet vil være færdigt i 
foråret 2020.
Der vil blive igangsat mange andre aktivi-
teter omkring emnet. Samtalesalonerne 
som mange af jer kender, vil også blive en 

aktivitet, som bliver planlagt for at skabe 
rammerne for, at få snakket om ensomhed. 
På et tidspunkt vil spillet blive testet i nogen 
af UFL-klubberne, så vi er sikre på, at det har 
det rette indhold. I kan regne med, at alle 
klubber modtager et eksemplar af spillet, når 
det er færdigt i foråret 2020. 
I kan følge udviklingen af spillet via artikler 
i UFL-bladet og på hjemmesiden. Der vil 
også blive lavet film, som i vil møde på f.eks. 
Facebook.
Vi kommer til at løfte et stort ansvar, når 
vi skal udvikle et brætspil om så vigtigt et 
emne. Vi har erfaringer med fra f.eks. Di-
giSafe, at når UFL udvikler redskaber, der skal 
støtte unge med særlige behov med at løse 
en udfordring – i dette tilfælde ensomhed, 
så kommer det til at hjælpe en stor gruppe 
unge. Vi ser frem til at starte arbejdet i febru-
ar 2019 – og glæder os over, at kunne sætte  
fokus på et vigtigt emne som ensomhed.
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NY ANSAT PÅ SEKRETARIATET

Kære UFL’er
Jeg hedder Else-Marie og er startet som bogholder i 

Ligeværd her efter nytår. 

Det bliver spændende at lære jer at kende, og jeg tænker 
allerede, at i er en forening med noget på hjertet, og et 
godt sted at komme og lave aktiviteter.

Jeg vil se frem til at komme til, at lære jer bedre at kende. 

Vi kommer til at tale sammen, når i f.eks. skifter adresse, 
har spørgsmål til kontingent, bladet eller medlemmer 

i klubben. Det er også mig, som laver løn i Ligeværd. 

Jeg vil også tage imod tilmeldinger til landsmødet. 
På det kommende landsbestyrelsesmøde d. 23. 
februar, regner jeg med at deltage og hilse på 
landsbestyrelsen. 

Der er sikkert mange andre ting, som vi 
kommer til at samarbejde omkring, det vil 
jeg se frem til. 

I kan sende mails til mig på else-marie@
ligevaerd.dk og kan ringe til mig på 
mobil nr. 20 69 08 50.

Mange hilsner
Else-Marie
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NYT FRA SEKRETARIATET

Rigtig godt nytår til alle!

Vi er allerede nu godt i gang med et spændende UFL- år i 
2019. 
Vi modtager løbende jeres aktivitetskalendere på sekreta-
riatet, og vi kan se, at vi går et 2019 i møde med masser af 
super spændende aktiviteter i hele landet. 

I 2019 kan Ligeværd fejre 50 års jubilæum. Hele året vil Ligeværds for-
skellige aktiviteter være med til at fejre og synliggøre jubilæet. Det gælder 
naturligvis også aktiviteterne i Unge For Ligeværd. 
I de kommende blade vil i kunne læse mere om jubilæet.

Som i 2018 vil Ligeværd gentage at afholde vejledningsmesser for unge med 
særlige behov. 
Vi håber, at i vil deltage og bakke op om messerne. Der vil være messer i 
Aarhus, Roskilde, Kolding og Herning. I øjeblikket planlægges messerne. Så 
i vil kunne læse mere om dem i de kommende blade. Det er meget vigtigt at 
kunne vise unge med særlige behov og deres forældre, hvilke uddannelses-
muligheder som findes i hele landet. 

Her i starten af året bliver der udsendt girokort på kontingent for 2019.
Man kan tilmelde sig betalingsservice på netbank eller ved at kontakte/op-
søge sin bank. Det vil betyde, at girokortet bliver trukket automatisk hvert år. 
Med mindre man ikke længere ønsker at være medlem, så kan man naturlig-
vis aflyse aftalen igen. 
Vi vil gerne opfordre jer til at støtte hinanden og op om at få betalt girokor-
tene til tiden. Det sparer sekretariatet for meget ekstra arbejde.
Girokortene havner i jeres postkasser i slutningen af januar – med beta-
lingsfrist i starten af februar. Altså næsten på samme tid som i modtager 
bladene. 

På sekretariatet glæder vi os til at tage fat på et nyt UFL-år, og glæder os til 
samarbejdet. 

På vegne af hele sekretariatet Lena
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UFL - Unge for Ligeværd - afdelinger i hele landet

UFL Thy/Mors

UFL Hjørring

UFL Vestjylland

UFL Aalborg
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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

50 år for ligeværd
1969-2019


