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Deadline

Hej alle sammen
Jeg håber, I nyder efteråret og de mange flotte farver på træerne.
UFL-klubberne har gang i mange spændende aktiviteter,
som I kan se her i bladet.
Der har været landsmøde sidste weekend i september. Tak til de
mange deltagere for jeres engagement. I næste UFL-blad, der
kommer til december, kan I læse om landsmødet.
Nyd det dejlige efterår.
Med venlig hilsen
Mette, formand for UFL

Jeg ønsker alle
en god læsning

Næste frist til
UFL-bladet er
1. november 2019
3

44 44
4

Unge
Unge
Unge
Unge
for
forfor
Ligeværd
for
Ligeværd
Ligeværd
Ligeværd
Unge
for
Ligeværd
BestyrelsesVejledergruppen:
Anette Østergaard, Mette Hansen,
medlemmer
Christian Philips og Helle Bagge
UFL
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer
UFL
UFL
UFL
UFL

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

Frilufts- og bevægelseslinjen
Formand
Formand
Formand
Formand
Formand
Formand
Mette
Holm
Mette
Mette
Mette
Mette
Holm
Holm
Holm
Holm
Mette
Holm
Tlf.
23
10
70
08
Tlf.
Tlf.
Tlf.
23
Tlf.
23
10
23
10
23
70
10
70
10
08
70
70
Tlf.
23
10
700808
08
Thy/Mors 08

Thy/Mors
Thy/Mors
Thy/Mors
Thy/Mors
Thy/Mors

Næstformand

Næstformand
Næstformand
Næstformand
Næstformand
Næstformand
Jonas
Aamand
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Aamand
Aamand
Aamand
Aamand
Jonas
Aamand
Tlf.
23
60
55
43
Tlf.
Tlf.
Tlf.
23
Tlf.
23
60
23
60
23
55
60
60
43
55
43
55
Tlf.
23
60
554343
43
Lillebælt 55
Lillebælt
Lillebælt
Lillebælt
Lillebælt
Lillebælt

Minh Quan Hjortlund
Bente Hegewald
Minh
Minh
Minh
Minh
Quan
Quan
Quan
Quan
Hjortlund
Hjortlund
Hjortlund
Bente
Bente
Bente
Bente
Hegewald
Hegewald
Minh
Quan
Hjortlund
Bente
Hegewald
Tlf.
21
66
95Hjortlund
72
Tlf.
51Hegewald
21Hegewald
04
42
Tlf.
Tlf.
Tlf.
21
Tlf.
21
66
21
66
21
95
66
95
66
72
95
72
95
72
72
Tlf.
Tlf.
Tlf.
51
Tlf.
51
21
51
21
51
04
21
04
04
42
04
Tlf. 21 66 95 72
Tlf. 51 21
2142
044242
42
Hjørring
Århus

Hjørring
Hjørring
Hjørring
Hjørring
Hjørring

Mette G. Vesterager

Mette
Mette
Mette
Mette
G.G.
Vesterager
G.
Vesterager
G.
Vesterager
Mette
G.Vesterager
Vesterager
Tlf.
20
92
61 20
Tlf.
Tlf.
Tlf.
20Tlf.
2092
20
92
20
61
92
61
92
20
61
20
61
Tlf.
20
92
612020
20
8800/Viborg
8800/Viborg
8800/Viborg
8800/Viborg
8800/Viborg
8800/Viborg

Århus
Århus
Århus
Århus
Århus

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Betina
Bundgaard
Betina
Betina
Betina
Betina
Bundgaard
Bundgaard
Bundgaard
Betina
Bundgaard
Tlf.
25
73Bundgaard
05
82
Tlf.
Tlf.
Tlf.
25730582
Tlf.
25730582
25730582
25730582
Vejle
Tlf.
25730582

Vejle
Vejle
Vejle
Vejle
Vejle

Kirstine Henningsen

Isakur Johannesen

Laust Møller
Laust
Laust
Laust
Møller
Møller
Møller
Møller
Laust
Møller
Tlf.Laust
53
77
24
12
Tlf.
Tlf.
Tlf.
53
Tlf.
53
77
53
77
53
24
77
24
77
12
24
12
24
Tlf. 53 77
241212
12
Storkøbenhavn

Tina S. Rasmussen
Tina
Tina
Tina
S.
Tina
S.Rasmussen
S.
Rasmussen
S.
Rasmussen
Tina
S.Rasmussen
Rasmussen
Tlf.
22
98
08
86
Tlf.
Tlf.
Tlf.
22
Tlf.
22
98
22
98
22
08
98
98
08
86
08
9886
088686
86
GrenaaTlf. 22 08

Kirstine
Kirstine
Kirstine
Kirstine
Henningsen
Henningsen
Isakur
Isakur
Isakur
Isakur
Johannesen
Johannesen
Johannesen
Johannesen
Kirstine
Henningsen
Isakur
Johannesen
Tlf.
28 Henningsen
78Henningsen
12
20
Tlf.
41
25
42
25
Tlf.
Tlf.
Tlf.
28Tlf.
2878
28
78
28
12
78
12
78
20
12
20
12
Tlf.
Tlf.
Tlf.
41Tlf.
4125
41
25
41
42
25
42
25
25
42
25
42
Tlf.
28
78
122020
20
Tlf.
41
25
422525
25
8800/Viborg
Sydvest
Sydvest
8800/Viborg
8800/Viborg
8800/Viborg
8800/Viborg
Sydvest
Sydvest
Sydvest
8800/Viborg
Sydvest

Storkøbenhavn
Storkøbenhavn
Storkøbenhavn
Storkøbenhavn
Storkøbenhavn

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Pernille
Pernille
Pernille
Pernille
Pernille
FeldtPernille
Poulsen
Feldt
Feldt
Feldt
Feldt
Poulsen
Poulsen
Poulsen
Poulsen
Holstebro
Feldt
Poulsen

Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde

Grenaa
Grenaa
Grenaa
Grenaa
Grenaa

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Tea Møller
Tea
Tea
Tea
Møller
Tea
Møller
Møller
Møller
Tea
Møller
Christiansen
Christiansen
Christiansen
Christiansen
KlubChristiansen
8000C
Christiansen
Klub
Klub
Klub
Klub
8000C
8000C
8000C
Tlf. 29
80
86
508000C
Klub
8000C

Slank og sund

njen
Musikli

Studietur til Kreta

D?
SKAL DU ME
eråret fra 4. august
hold i eft
- Langt højskoleop
12 uger,
- Tilmeld dig enten
skoleår
et
er
ell
et semester
efteråret
i
- Studietur til Kreta
e)
ag
tilb
(Få pladser
- Vil du tabe dig?
ab
med fokus på vægtt
Tag 1, 2 eller 3 uger

Billedkunstl
injen

Tlf.
Tlf.
Tlf.
29Tlf.
2980
29
80
29
80
86
80
50
86
50
86
Tlf.
2986
80
865050
50

4

Vejledergruppen:
Vejledergruppen:
Vejledergruppen:
Vejledergruppen:
Anette
Anette
Anette
Anette
Østergaard,
Østergaard,
Østergaard,
Østergaard,
Mette
Mette
Mette
Mette
Hansen,
Hansen,
Hansen,
Hansen,
Christian
Christian
Christian
Christian
Philips
Philips
Philips
Philips
ogogHelle
og
Helle
og
Helle
Bagge.
Bagge.
Bagge.
Bagge.
Vejledergruppen:
Anette
Østergaard,
Mette
Hansen,
Christian
Philips
ogHelle
Helle
Bagge.

5
Drammelstrupvej 15 • Tirstrup • 8400 Ebeltoft • Tlf. 87 52 91 20 • www.djfh.dk • post@djfh.dk

Her er et eksempel på en,
der har fået hjælp fra LigeLinie

Rådgivning

Hej Ligeværd
Jeg er endelig blevet godkendt til en STU efter en lang kamp.
Jeg er infantil autist – dog i den bedre fungerende ende.

Ligeværds rådgivning
er også for dig
Ligeværd tilbyder rådgivning for børn, unge og
voksne med særlige behov og deres pårørende.
Det betyder, at DU også kan få hjælp.
Rådgivningsservicen hedder LigeLinie.
Vi bliver kontaktet af unge, der har brug for
hjælp omkring uddannelse, bostøtte, arbejde
og penge. Kontakt os meget gerne, hvis du
har brug for hjælp.
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Jeg kunne godt tænke mig et fritidsjob, men kan som forventet,
ikke arbejde så mange timer om måneden. Jeg synes, lovgivningen er svær at forstå. Nogle siger, at jeg vil blive modregnet i min
uddannelseshjælp ligegyldigt hvad. Nu står jeg så forvirret tilbage
og tænker, hvad må jeg egentlig?
Kan I være behjælpelige med at sætte det ind i en mere forståelig
sammenhæng, så jeg ikke ender ud i problemer med kommunen.
Med venlig hilsen
En fortvivlet autist, på 19 år.

Du kan ringe til LigeLinie
hver onsdag fra kl. 13.00-15.30
på telefon 22 34 30 13 eller sende
en mail til ligelinie@ligevaerd.dk

Ring eller
skriv
Hver onsdag fra
kl. 13.00-15.30

Store smil og godt
sammenhold

UFL Sommerferie
til Doksy i Tjekkiet
I sommer var 49 deltagere på
en spændende og oplevelsesrig
tur til Doksy i Tjekkiet. Igen i år
i samarbejde med RIIS Rejser.
Der var deltagere med fra flere
forskellige klubber.
Vi startede tidligt om morgenen fra Lemvig og
efter endt opsamling i Struer, Holstebro og
Herning, forsatte vi til Fredericia, hvor vi fik en
pause med kaffe og rundstykker. Vi havde i år
en rigtig god chauffør, som hed Palle. Han gjorde en rigtig god indsats på turen og havde en
god forståelse over for os unge mennesker. Da
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vi havde samlet den sidste deltager op i
Padborg, forsatte vi vores køretur ned gennem
Tyskland, hvor vi sent på aftenen nåede vores
Hotel i Doksy, hvor aftensmaden ventede.

1. dag: Søndag
Efter en god morgenmadsbuffet tog vi på en
busrundtur rundt i vores by Doksy. Efter vi havde fået frokost, tog vi på en afslappende sejlads
på Macha Søen. Da vi havde fået aftensmad,
havde vi hyggeligt samvær hjemme på hotellet.

2. dag: Mandag
Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi til landets hovedstad Prag, hvor vi fik en rundvisning
af en lokal dansktalende guide. Vi så bl.a. den
gamle rådhusplads og det Arkitektoniske Verdensur. Da vi var færdige med rundvisning, tog
vi bussen ud til et skønt område, hvor vi fik frokost. Efter frokost tog vi bussen tilbage til hotellet, hvor man kunne gøre det, man ville, indtil vi
skulle have aftensmad. Om aftenen havde vi
hyggeligt samvær hjemme på hotellet.
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Sejltur på Elben
med smuk udsigt

Smilene var
store på hele
turen

3. dag: Tirsdag
Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi til
Wehlen, hvor vi gik ombord på en hyggelig
turistbåd. Vi fik en skøn og afslappende sejltur
på Elben, hvor vi bl.a. sejlede forbi de berømte
sandstensklipper ved Basti. Da vi nåede i land i
Bad Schandau, fik vi frokost. Efter frokosten tog
vi tilbage til hotellet, hvor man kunne gøre det,
man ville, indtil der var aftensmad. Om aftenen
havde vi hyggeligt samvær hjemme på hotellet.

4. dag: Onsdag
Efter en dejlig morgenmadsbuffet kørte vi med
bus til Jetsted, hvor vi tog en svævebane op. Da
vi var kommet op, nød vi den fantastiske udsigt
over Jetsted. Efter vi havde taget svævebanen
ned igen, fik vi frokost, som bestod af stående
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taffel. Da vi havde fået frokost, kørte vi til
Liberec, hvor der var mulighed for at købe
nogle ting med sig hjem. Da vi alle sammen
var samlet i bussen, kørte vi tilbage til hotellet,
hvor man kunne gøre det, man ville, indtil der
var aftensmad. Under aftensmaden var
Chresten Bossen oppe at sige nogle rosende
ord samt give en gave til vores chauffør Palle
og til 10- og 20-års jubilarerne. Derefter var der
en tale fra Jens og så kom Carsten ind forklædt
som Onkel Anders til stor morskab. Efter vi
havde fået dessert, var der musik og dans,
hvor danselysten var stor.

5. dag: Torsdag
Efter en lækker morgenmadsbuffet skulle vi
have været ud til en gammel middelalderborg,

men da vi kom derud, valgte vi at droppe
det pga. af varmen og den lange vej derop.
I stedet for tog vi ud til en campingplads,
hvor vi kunne gå rundt nede på stranden
eller sidde og slappe af. Da vi havde fået
frokost, tog vi tilbage til hotellet, hvor der
var mulighed for de sidste indkøb samt at
få pakket sin kuffert. Efter aftensmaden
havde vi hyggeligt samvær hjemme på
hotellet.

6. dag: Fredag
Vi startede hjemturen tidligt om morgenen
fra vores hotel i Doksy, og da vi havde kørt
et godt stykke, fik vi morgenmad, som vi
havde med fra hotellet. Imens vi kørte til
Danmark, var Chresten Bossen oppe og

sige tak for en rigtig god tur. Vi nåede til
Rødekro ca. kl. 18:00, hvor vi sluttede turen
af med en 2-retters menu, inden turen gik
til de forskellige aflæsningssteder.
Jeg oplevede i år et rigtig godt sammenhold. Folk var rigtig gode til at hjælpe
hinanden og have omsorg over for
hinanden.
Skrevet af Jakob Lykkegaard Christensen
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Nyt fra
Vestjylland

1-2-3
trillebørkørsel

“En fed
weekend
med alt,
hvad det
indebærer.”

Vi havde den fedeste
hyttetur med UFL
Thy/Mors i Thisted
på Langbjerggård
Her mødtes vi en hel weekend til en rigtig
omgang hygge og samvær. Helle og Hemish,
der har støttet os før, havde sørget for en fed
weekend med alt, hvad det indebærer.
Vi kom fredag, og om aftenen var der sang
ved bålet – det var super hyggeligt. Lørdag var
vi ude hele dagen, hvor vi lavede en masse
sjove udendørsaktiviteter som trillebørkørsel
og segway. Søndag gik turen så hjem igen.
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Nyt fra
Vestjylland

Sidste gang inden sommerferien var vi alle
nede og spise på Dalle Valle i Holstebro.
Klubben startede igen den 12. august, og nu
ser vi frem til et efterår med en masse nye
oplevelser.

Hygge og sang
ved bålet

Frisk luft
i lange baner
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Nyt fra
Herning, Ikast,
Brande

LANDMAND

GRØN PEDEL- OG

BUTIKSMEDHJÆLPER

Så har vi fået startet
op efter en god lang
sommerferie
Vi havde planlagt at bage snobrød og pandekager over bål. Det måtte vi ændre i sidste
øjeblik, da det 10 min før start blev et værre
regnvejr. Heldigvis kunne vi komme i tørvejr,
og der blev i stedet for hentet roulader til
kaffen. Det var skønt med alle de unge, der
var mødt frem.
Den 24. august blev det dagen for vores
sommerudflugt, der i år gik til Wow Park ved
Skjern. Denne dag havde vi det mest fantastisk
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Sommerudflugt
til Wow park

sommervejr. Wow Park er et sted med
mange udendørsaktiviteter – nogle på
jorden og nogle oppe i træerne. Der var
udfordringer til alle!
Vi blev delt i 2 hold med hver sin instruktør, der kunne guide os igennem de
forskellige udfordringer. Det blev en fantastisk dag, hvor alle blev udfordret og flere
fik rykket ved nogle grænser.

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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Nyt fra
Randers

Sommerrejsen
I år gik turen igen til Sitges i Spanien. Vi var også i år
sammen med nogen fra Silkeborg og fra Hjørring. Vi
boede på en campingplads i huse med plads til 4-5
personer. Vi skulle selv sørge for morgenmaden
i husene.
En dag var vi på en ”lille vandretur” i bjergene.
Vi fik at vide, at den var 6 km, men det endte med at
blive til 12 km i 30 – 40 graders varme!! Godt, at vi
er unge, friske og i god form!
En anden dag gik turen til forlystelsesparken ”Port
Aventura World”. Det er et fantastisk sted – det var
der også en million andre, der havde fundet ud af.
Nogle af turens højdepunkter var vinsmagning
og besøg på barer inde i byen Sitges. Alle – undtagen
Rikke, der var syg hele ugen, havde en super dejlig tur!

Minigolf i
Randers-ugen er
en tradition

Fællesspisning
i Randers-ugen

Randers festuge
– Minigolf
Traditionen tro var 17 unge fra Randers Boog Erhvervstræning med til minigolf i Randersugen. For en gangs skyld var det ikke os, der
vandt, men pyt – vi havde det kanon hyggeligt, da vi var ude at spise efter kampen.
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Nyt fra
Grenå

Pandekager
med is i aftensolen,
lækkert!

Hyttetur til Gjern
Søhøjlandet fra den
22.-25. august 2019
Vi ankom torsdag, hvor vi hyggede i husene
og udforskede området.
Fredag tog vi ind til Silkeborg for at bowle
i 2 timer, og derefter nød vi en lækker buffet
til aften. Vi hyggede på kryds og tværs af
husene til sent om aftenen.
Lørdag fik vi besøg hjemmefra, 10 stk.
Programmet stod på badeland til vandhundene. Om aftenen hyggede vi med pizza
og hjemmelavede pandekager med is på
fælles-græsplænen.
Vi havde et fantastisk godt vejr, og der
var 3, der havde lejet cykler – de fik i alt
cyklet 38 kilometer.
Søndag stod vi tidligt op for at komme
hjem. Vi skulle være ude kl. 9, så der var
nogen, der fik travlt med at få pakket færdigt.
Vi kom hinanden ved på en helt anden
måde. Vi lærte hinanden at kende og nye,
tætte venskaber opstod. Citat: ”Det var en
succes”.
Vi syntes alle, at det havde været en
meget god tur.
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“Vi lærte hinanden at kende
og nye, tætte venskaber opstod.”
21

Nyt fra
Lillebælt

I juni var vi på besøg på brandstationen. Vi havde ikke
været der længe, før alarmen lød og vi fik set en udrykning. Folkene på brandstationen lod os prøve mange
ting – vi både lærte og hyggede os meget. Traditionen
tro sluttede vi juni af med sommerfest på Munkegården,
desværre uden at få taget fotos – men som altid var der
god stemning og masser af mad, som de unge havde
lavet til os.

Besøg på
brandstationen

Vi har forkortet sommerferielukningen af klubben, så der var
klubaften på marinaen med besøg
af 4-benede venner.
Efter sommerferien var der stille
opstart, da mange af klubbens
medlemmer holder ferie. Et par spil
UNO blev det dog til denne aften
– det er sjovt at spille 6 mennesker
sammen. Vi har også haft gåtur på
programmet. Vi gik langs vandet,
ind i skoven, op og ned – smuk
natur med både rådyrflokke og
marsvin i vandet.

Onsdag den 13.11.2019 inviteres klubbens medlemmer, forældre, støttemedlemmer
og tidligere vejledere til fødselsdag i klubben kl. 19 (Perronen, Industrivej, Middelfart).
Tilmelding er nødvendig – senest den 30.10.19 på telefon 28497308.
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“Lørdag
lavede vi
forskellige
samarbejdsøvelser...”

Nyt fra
Thy/Mors
Modige UFL’ere
på vandet

Vi har været på friluftsweekend sammen med
UFL Vestjylland
Det foregik på Langbjerggård i Skyum/Thy.
Vi mødtes fredag med Vestjylland, og vi fik indrettet
os i de værelser, hvor vi skulle sove. Derefter var der
aftensmad og hygge.
Lørdag lavede vi forskellige samarbejdsøvelser
og andre sjove aktiviteter, hvor vi fik flyttet grænser.
Vi siger tak til Vestjylland, fordi vi måtte være med.
Vi holdt sommerafslutning i Kronborg plantage,
hvor vi grillede pølser og hyggede os. Vi lavede også
nogle af de samarbejdsøvelser, som vi lærte på
bestyrelsesweekenden.
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Nyt fra
Aalborg

Byvandring
og cafébesøg

Minigolfturnering
Den 27. august var UFL Aalborg igen på
tur – denne gang hos Y’s Mens Club
Aalborg Minigolf, hvor medlemmerne
spillede og dystede mod hinanden. Der
var god stemning hele vejen igennem.
Imens medlemmerne spillede og
dystede, fik vejlederne lige et hyggeligt
øjeblik med henholdsvis kaffe og the.
Aftenen blev afsluttet med et fællesbillede.

Et af byens flotte
gavlmalerier

Nu er UFL Aalborg tilbage efter en virkelig lang sommerferie, hvor den første klubdag efter ferien, den 6. august,
stod på ren hygge med grillmad, hvor medlemmerne selv
skulle sørge for at grille deres mad. Der blev snakket om,
hvad hver især havde oplevet i sin ferie. Allerede ugen
efter, den 13. august, var en lille gruppe af medlemmerne
ude i byen for at se på de flotte gavlmalerier, som pynter
mange huse i Aalborg midtby.
Aftenen blev afsluttet med et cafébesøg, som kan
ses på billedet ovenfor.
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Nyt fra
Rosenholm

Så er der nyt fra
UFL Rosenholm

Se flere billeder på hjemmesiden
Scan QR koden eller gå ind på
ufl-rosenholm.dk

Den 3.-5. maj var klubben på aktiv weekendophold
på Landal Rønbjerg, (Rønbjerg feriecenter).
Vi ankom sidst på eftermiddagen og blev indkvarteret i 2 hytter. Kort efter sad alle og fik kaffe
og kage og så begyndte det at sne. Lasse og Lene
havde forberedt aftensmaden hjemmefra. Om aftenen sad vi og hyggede os med spil og Lise Lottes
hjemmebagte kage.
Lørdag stod vi op til en skøn dag med høj sol og
få skyer på himlen. Imens de andre så småt begyndte at vågne, var Henrik og Michael i gang med
at lave morgenmad, så alle havde noget at stå
imod med inden vi skulle ud på dagens aktiviteter.
Mange startede dagen med en tur i vandland, senere på dagen var nogle ude og spille squash og
på skydebanen.
Til aften gik vi ned for at spise aftensmad på
Rønbjerg kro. Derefter gik vi ned på havnen for at
nyde den gode udsigt, så gik turen tilbage til hytterne med aftenhygge, chips og lidt godt til ganen.
Søndag tog nogle en omgang bowling, andre
smuttede i badeland/wellness og Julie var den eneste, der var frisk på at prøve klatrevæggen inden
turen gik hjemad mod Hornslet.

Den sidste onsdag i maj sad vi udenfor og nød det
gode vejr med bål og snobrød/pølser.
12. juni var der herre/tøse aften. Herrerne var i
Aarhus for at bowle og tøserne var på Den Gamle Kro
i Hornslet.
Lige op til sommerferien tog vi en tur til Den
genfundne bro og Veteranbanen Bryrup-Vrads.
Vi spiste frokost ved Den genfundne bro og efter
frokost kørte vi over til Veteranbanen. I Vrads fik vi kaffe
og is inden vi tog toget tilbage. På vej hjem kørte vi over
Ry og Låsby, og i bussen blev vi enige om at køre forbi
det blå marked.

Så er vi kommet godt i gang efter sommerferien
Vi har haft klubaften og været i Djurs Sommerland, hvor
vi var blevet inviteret af UFL Aalborg. Vi har også haft en
klubaften, hvor vi spillede petanque. Vi sluttede august
af med at tage til Følle strand og bade.
Skrevet af Michael
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Udflugt til Den
Genfundne Bro
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hvor der er musik på Torvet. I år skulle Johnny
Madsen spille. Vi var 25, der startede med at
spise sammen på den kinesiske resturent, hvor
vi fik dejlig mad, og herefter gik vi på Torvet.
Vejret var ikke helt med os, så nogle tog hjem,
da det begyndte at regne for anden gang.

Nyt fra
Sydvest

Vi fejrede Ligeværds 50-års jubilæum

Middag på kinesisk
restaurant

En festlig sommer
Besøg af MC’er
Vi har i UFL – Sydvest haft besøg af forskellige motorcykelklubber
i Esbjerg. Her mødte der ca. 30 forskellige MC’er op. Vi stod klar
med kage og frisk kaffe til alle. Der blev snakket og taget mange
billeder.

Varde Sommerspil
Sommerferien stod for døren, og her var vi til Varde Sommerspil,
hvor vi så "Annie get your gun". Vi startede med at spise på
resturant Arnbjerg, hvor menuen stod på hjemmelavet burger
og håndskåret fritter. Varde Sommerspil foregår på en friluftsscene inde i en skov. Vejret var med os og sommerspillet var
fyldt med drama og sang. Det var en rigtig god afslutning.

Da Ligeværd har 50-års jubilæum i år, skulle
dette naturligvis fejres. Vi havde inviteret politikere, samarbejdspartnere og alle medlemmer
fra Ligeværd Sydvest samt alle UFL’er og deres
forældre. Vi var omkring 65, der deltog. Vejlederne i UFL mødte op tidligt, så der kunne blive
pyntet fint op med flag og balloner. Sonja holdt
en tale om, hvordan Ligeværd startede, og om
alle de gode ting, der blev gjort, men også de
udfordringer, der er. Vi havde fået en til at komme og spille lidt musik, hvorefter vi hyggede
med lækker og flot lagkage, boller og saftevand.
Vi fik også fine gaver, som vi blev super glade
for. Sidst men ikke mindst, blev det også til et
par nye medlemmer.

Overnatningstur til Odense
Vores årlige overnatningstur blev til Odense. Vi
var 28 personer afsted. Her rejste vi fra Esbjerg
kl. 7 lørdag morgen. Vi fik rundstykker og kage i
toget. Da vi ramte Odense, fik vi afleveret vores
tasker på det hotel, vi skulle sove på. Herefter
tog vi ud til TV2 og fik en rundvisning. Her blev
der fortalt om, hvornår TV2 startede, og hvilke
kanaler, vi kendte, der blev lavet ved TV2. Det
passede med, at vi var færdige ved middagstid

– vejret var skønt, så vi kunne sidde udenfor TV2
og spise vores købte sandwich, inden vi drog
mod Odense Zoo. Her fik vi dagen til at gå med
at se på alle de fantastiske dyr. Nogle fik kørt i
tog og andre klatrede op i Bøgetoppen. Bøgetoppen er en 250 meter lang trækronevandring i
6-12 meters højde med udsigt til ZOO, byens
tage og naturligvis den smukke bøgeskov. Turen
går fra træ til træ via hængebroer og platforme,
der er bygget op om træets stramme. Der er i alt
10 platforme på ruten, hvoraf den højeste er 12
meter over jorden. Det var virkelig vildt for nogle
at skulle derop. Vi endte med at tage ind til byen
igen, hvor vi spiste buffet på "Den grimme ælling". Herefter tog vi på hotellet og slappede af,
inden der startede en ny dag. Søndag morgen
spiste vi alle morgenmad sammen, hvorefter vi
drog i den fynske landsby. Her fik vi en rundvisning og en fortælling om Karen, som var datter
af en rig møller. Fortællingen gik fra barn til hun
blev voksen. Vi så de gamle huse fra 1800-tallet
samt hvordan blåskolen var indrettet dengang.
Vi spiste der også til frokost på en gammel kro.
Her havde de dækket op udenfor i smukke omgivelser og med god skygge.
Det var vi glæde for, da der var virkeligt
varmt. Herefter gik vi lidt rundt i små grupper,
inden vi skulle med toget hjem. En dejlig tur,
hvor der blev knyttet venskaber, og hvor man
også så hvor meget, vi passer på hinanden og
er opmærksomme på, om alle har det godt.

Esbjerg Festuge
Vi har holdt en lang sommerferie og glædede os til at starte op
i klubben igen. Traditionen tro startede vi op i Esbjerg Festuge,
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Nyt fra
Roskilde

Efter en dejlig sommer
er vi i fuld gang igen
Inden sommerferien var vi ude til musicalen
”Sound of music”, hvor vi havde en super dejlig
aften. Vi har også haft en fantastisk aften i
klubben, hvor vi havde den dygtige komiker
Nikolaj Wulff på besøg, som holdte foredrag
om digital dannelse og identitetstyveri.

Til musical
i det fri

“... fantastisk aften
i klubben, hvor vi
havde den dygtige
komiker Nikolaj
Wulff på besøg.”
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Nyt fra
Svendborg

I sommerferien har nogen af os været på
Egeskov slot, hvor vi så på veteranbiler. Vi
var også en tur inde på slottet og kigge.
Nogle har været i Odense Zoo. Her kunne
man sove i shelter. Der var også rundtur
derinde og hygge ved bålet.
Vi har været i Go Wilt, hvor nogen spillede
paintball. Der var også wc-ræs, som mange
syntes var meget sjovt!! Bagefter lavede vi
lækker mad på grillen.

Hygge ved bålet
i Odense ZOO
Veteranbiler på
Egeskov Slot

“Vi har været i Go
Wilt, hvor nogen
spillede paintball.
Der var også wc-ræs,
som mange syntes
var meget sjovt!”
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Ligeværds
50-års
jubilæumsreception

Velkomstdrinks bliver
gjort klar til
jubilæumsgæsterne
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Solen skinnede og smilene var store til Ligeværds
50-års jubilæumsreception den 2. august. Receptionen blev holdt på Idrætshøjskolen Aarhus,
hvor deltagerne på sommerhøjskolen Idræt &
Glæde havde stået for at gøre det hele klar.
Deltagerne, hvor der også var UFL’er iblandt,
havde pyntet gårdhaven meget flot op. De havde
endda været oppe på taget og tegne. Under
receptionen stod de for al servering, og det var
de bare gode til. Sikke en service, de leverede,
og sikke en festlig eftermiddag, det var.

Næstformand i
UFL, Jonas Aamand
holdt tale
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UFL Svendborg

16

14

UFL Tønder

UFL Sønderborg

12

18

20

UFL Vestsjælland

Formand: Louise Starup Anholm, 28 30 83 42
Vejleder: Inge Jørgensen, 58 26 49 77
Klubsted: Slagelse

UFL Vestfyn

Vejleder: Poul Poulsen, 23 30 31 62
21

UFL Svendborg

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

UFL Randers

22

UFL Rosenholm

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

UFL Vestjylland

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

UFL 8800/Viborg

UFL Storkøbenhavn

UFL Vejle

Formand: Daniel Dagø, 60 18 85 28
Vejleder: Anders H. Andersen, 28 56 84 44
www.uflvejle.dk

19

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

UFL Klub Futura

UFL Vest fyn

17

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

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

UFL Vestsjælland
4

UFL Lillebælt

UFL Tønder

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

UFL Hjørring

Formand: Rasmus Vestager, 22 42 64 31
Vejleder: Kim Erfurt, 24 63 10 75
www.ufl-8800.dk

12

13

16

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

5

UFL Thy/Mors

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

UFL Herning, Ikast-Brande

Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Vejleder: Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84
18

15

UFL Grenaa

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

UFL Thy/Mors

UFL Sønderborg

Formand: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
Vejleder: Jette Høi Jensen, 22 25 35 83
www.ufl-soenderborg.dk

UFL Klub Futura - Sydsjælland
Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
vejleder: Helle Nybo, 51 22 68 87
Klubsted: Næstved

1

14

UFL 8000C Aarhus

Formand: Rasmus Køhler, 21 15 41 50
Vejleder: Laura Taulbjerg, 30 82 61 96
Mail: ufl.klub8000c@gmail.com

UFL Sydvest

Formand: Morten Smidt, 51 89 25 36
Vejleder: Lene Sørensen, 27 65 98 63
Klubsted: Esbjerg
www.ufl-sydvest.ligevaerd.dk

UFL Aarhus

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

UFL Hjørring

15

13

Formand: Daniel Jørgensen, 30 42 20 91
Vejleder: Marcus Schneider, 53 62 02 70

UFL
klubber i
Danmark

Find din klub

UFL Aalborg

UFL Roskilde

Formand: Kasper Heden Christensen
Vejleder: Helle Bagge, 61 65 81 61
23

UFL Ringkøbing/Skjern

Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66
24

UFL Silkeborg

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

39

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov

En glad og stolt
John Schiødte

John spredte glæde hos
børn på Randers Sygehus
Hen over sommeren har John Schiødte brugt
tid på at rydde op i sit Lego, fra da han var lille.
Det endte med, at John havde en stor sæk
Lego til overs, som han ikke vidste, hvad han
skulle gøre med. Efter lidt betænkningstid
besluttede John sig for, at hans Lego skulle gå
til børn på Børneafdelingen på Randers sygehus. John ville gerne, at andre børn fik lige så

stor glæde af det, som han selv havde haft
som lille. Han tænkte, at det ville være rart
med noget at lege med, hvis man var indlagt
på sygehuset som barn. Den 13. august var
John derfor oppe på Randers Sygehus og aflevere en stor pose med Lego, som personalet
på børneafdelingen glædeligt tog imod.

