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Formanden 
har ordet

Jeg ønsker alle  en god læsning

Efter et veloverstået landsmøde arbejder vi i landsbestyrelsen på  
næste skridt i udviklingen af UFL. Læs mere bagerst i dette blad.  
Jeg håber, at alle klubber har det godt og får nye medlemmer ind  
– eller i hver fald arbejder på det. 

Når det er sagt, så er den søde juletid kommet og det er tid til  
julefrokost med mere og nytårsaften. Pas godt på jer selv derude.  

God jul og godt nytår! 

Med venlig hilsen
Mette, formand for UFL

Hej alle
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Bestyrelses-
medlemmer 

UFL
Anette Østergaard, Mette Hansen,  
Christian Philips og Helle Bagge

Unge for Ligeværd4

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 og Helle Bagge.
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Minh Quan Hjortlund
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Feldt Poulsen
Holstebro

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

Suppleant
Daniel Dagø
Vejle
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Suppleant
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Christensen
Roskilde
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Suppleant
Daniel Dagø

Vejle
Tlf. 60 16 85 28

Suppleant
Kasper Hedengrann 
Christensen
Roskilde
Tlf. 30 74 92 80 

Der har været udskiftning i UFLs bestyrelse. Bente Hegevald, 
Tina Spliid og Betina Bundgaard ønskede ikke genvalg. Pernille 

Feldt Poulsen og Tea Møller Christensen, som tidligere har været 
suppleanter, blev valgt til bestyrelsen. Daniel Dagø og Kasper 

Hedengrann Christensen blev valgt som suppleanter. 

Velkommen til nye  
bestyrelsesmedlemmer
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Nyt fra 
8000 C

Før sommerferien...
... var vi hjemme hos Rasmus. Der holdt vi  
sommerfest. Vi grillede i haven og spillede spil. 
Der var en fantastisk stemning. Det var en god 
måde at ønske hinanden god sommer på.

Efter sommerferien var vi inde i Århus til 
festuge. Vi deltog i fællessang, og vi spiste  
pandekager.

D. 16.9 lavede vi mad efter Billedkogebogen 
fra UFL. Vi lavede kalkun, ovnkartofler og gule-
rodssalat, det smagte godt og vi hyggede os. Vi 
tør godt anbefale opskrifterne.

D. 21.10 Vi har også været i svømmehallen. 
Det var lækkert, for der var varmebade og  
saunagus. Pyh..det var varmt. Nogen af os var 
lidt fjollede og pjattede temmelig meget.

D. 28.10 Vi er glade for mad og kager  
i UFL-Klub 8000C. Til halloween bagte vi cup- 
cakes med glasur i mange farver og lavede græs-
karlamper. Og vi fik en historie om, hvorfor vi 
laver lamper med lys i, når det er halloween.



D. 6.10 var en stor dag for klubben.  
Århus Hjælper havde valgt Unge for Lige-
værd og vores klub, som dem, der skulle 
have pengene i år fra Hindbærsnitteløbet. 
Man kan løbe eller gå rundt om Egå engsø 
og så spise hindbærsnitter bagefter. Det 
kostede mindst 20 kr., at være med og alle 
pengene gik til os. Det blev til mange penge 
og det var en fed dag. Vi fik også medaljer. 
Og der blev holdt taler og givet præmier.

Skrevet af Julie

Vi hyggede med at 
fejre halloween.
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Nyt fra  
Herning, Ikast, 

Brande

Vi var 16 personer af sted til landsmøde fra vores 
klub. Vi havde en fantastisk dag. Alle havde til  
gallamiddagen taget deres allerfineste tøj på.  
Man må sige, at det var smukke unge mennesker.

Inden efterårsferien var vi i biografen, hvor  
vi så filmen ”Jagtsæson”. Vi er så heldige, at vi er så 
mange, der skal i biografen, at vi næsten kan fylde 
en sal selv.

Sidst i oktober gjorde vi klar til, at det bliver  
Halloween. Vi lavede lygter, der kan lyse i mørket. 
Og der var edderkoppespind ud over det hele. 
Mange var udklædte, det var fantastisk.

Halloween-hygge
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Klædt i gallatøj  
til landsmødet.

“Inden efterårsferien 
var vi i biografen, 
hvor vi så filmen 
”Jagtsæson”.”
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Nyt fra  
Hjørring

Mange oplevelser
I Hjørring har vi haft spisning i klubben. Vi har 
også været en weekend på sheltertur. Vi har 
også været ude at se Ok Snacks A/S Tårs, hvor 
vi fik en rundvisning.

Overnatning  
i shelter.
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Nyt fra  
Vejle

Bowling & biler
Den 21. august var vi ude i Tørskind grusgrav og se på biler.  
Vi var ca. 15 medlemmer afsted – det plejer folk at synes  
er hyggeligt at se på.

Den 18. september var vi ude og bowle – der var vi ca. 20  
medlemmer. Vi spillede fra kl. 19-20 og snakkede bagefter. 

Flot aften  
i Tørskind  
grusgrav



Nyt fra  
Lillebælt
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Siden sidst...
... har vi haft fællesspisning, hvor vi lavede  
tortillas med oksekød og grøntsager. Det  
smagte rigtig godt, og vi blev alle sammen  
mætte. Det er også blevet til en aften med  
quiz, som var svær, men alligevel sjov.

I september var vi på weekendtur. Det  
har vi ventet på længe, så det var dejligt endelig 
at komme afsted. Da vi kom til Århus lørdag,  
besøgte vi Den Gamle By. Det var rigtig  
spændende at se de gamle bygninger. Vi så 
også legetøj, som vores bedsteforældre legede 
med, og nogle var ude at køre i hestevogn. Vi 
tog til vores hotel, hvor vi slappede af på vores 
værelser eller ude i gården. Om aftenen var vi 
på Restaurant Flammen for at spise. Søndag 
brugte vi i Tivoli Friheden. Der var sjove for- 
lystelser, som skulle prøves mange gange.  
Da vi kørte hjem, var vi alle trætte efter en  
hyggelig weekend.

Hestevognstur i  
Den Gamle By. Hygge i Tivoli  

Friheden
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Weeeeee!!
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Nyt fra  
Randers 

Hej alle I dejlige UFL’er
Vi syntes lige, I skulle have en lille opdatering  
omkring, hvad vi har lavet her i UFL Randers  
siden sidst, for nu er det jo ved at være et par  
blade siden I sidst hørte fra os.

Den 25. maj afholdte vi Wild West Fest, hvor 
der blev tændt op i grillen, og der blev grillet 
lækker mad. Vi havde inviteret UFL Sønderborg 
til fest, og der kom 4 stykker hertil. Vi fik nogle 
drinks og hørte noget wild west musik og havde 
en fabelagtig fest. 

Vi har i starten af juni haft noget sommer-
hygge/tak til vores frivillige, hvor vi startede 
med, at Danni Elmo gav et foredrag om hans 
liv, samtidig med at han også sang nogle af hans fantastiske  
sange. Det var virkelig spændende og rørende, da mange godt 
kunne nikke genkendende til nogle af de ting, han havde været 
igennem. Da Danni var færdig, gik alle udenfor, hvor der var sat 
borde op og lavet nogle hyggekroge med møbler venligst udlånt af 
Finderiet. Da selveste Kim Blach havde holdt en tale, hvor han 
takkede alle de frivillige, var der grillet kæmpe pølser, hvortil der 
blev serveret kartoffelsalat og nogle forskellige friske og lækre 
sommerinspirerede salater og dertil øl, vin og sodavand. Der 
blev snakket, hygget og ikke mindst grinet til den store guldme-
dalje. Og i den forbindelse vil vi også sige en kæmpe TAK til alle 
dem, der har tid og overskud til at være frivillig og som vælger 
også at være det. Om det er frivilligt i forhold til at rydde op efter en klubaften, være frivillig 
vejleder, bruge tid i UFL bestyrelser rundt om i landet eller andre former for frivilligt arbejde. 
Vi har den største respekt for det, I gør, og derfor skal der lyde en kæmpe stor TAK for jer.
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Vi er rigtige glade... 
... for vores klubaftener, hvor der er tid til hygge, 
snak og spil. I sundhedsugen var vi selvfølgelig ude 
at gå en tur nede ved fjorden, hvor der bare er 
skønt at være. Et af vores højdepunkter i år var  
vores sommerhustur, hvor vi var havde lejet et 
sommerhus ude midt i en skov og med pool. En 
sjov og fantastisk tur, som vi håber, vi får mulighed 
for igen. Vi var inviteret til UFL Herning, hvor vi spil-
lede en sjov form for rundbold. Det er altid skønt at komme  
på besøg og mødes med andre. Tak for besøget. 

Vi er i gang med at få et spisehold op at stå, så hver anden  
mandag er der en lille gruppe, som laver mad og spiser sammen.  
Vi håber at kunne få etableret et dame- og herrehold. 

Nyt fra  
Ringkøbing

Sommerhustur  
med pool.
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Nyt fra  
Rosenholm

Så er der nyt fra  
UFL Rosenholm
Sidst i august var det store badedag ved 
Følle strand. Det var en dejlig forfrisken-
de dag for alle.  

Den 7. september var vi en tur i Ree 
Park. Vi startede med at se Dødninge-
hovedaberne. Derefter gik vi over for at 
tage toget Amerika Expressen, som tog 
os ud over den amerikanske prærie. 
Efter frokost hade vi planlagt en tur 
med Land Rover Safari, der tog os ud 
på den afrikanske græssavanne. Vi var 
heldige, at det først begyndte at regne 
der. Vi var hjemme i Hornslet sidst på 
eftermiddagen.

Den 11. september havde vi spille- 
aften, og den 18. september var der 
kreativ aften, hvor vi skulle prøve at 
lave et pengetræ.

“Så har vi også haft 
banko i klubben.”
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Vi var så heldige, at Mette fra Lige-
værd kom forbi den. 2. oktober med 
det nye spil om digitale penge, så vi 
kunne teste spillet, der først er færdigt 
sidst på året eller starten af det nye år. 
Mette fik også taget en masse gode  
notater.

Den 9. oktober var der karaoke- 
aften, som formanden Henrik stod for. 
Mange var oppe at synge. Det var en 
rigtig hyggelig aften.

Så har vi også haft banko i klubben.

Når I ser og læser bladet, har vi haft 
sang med Jens Sax, madaften og jul i  
friheden hvor vi også holdte vores jule-
frokost. I kan se billederne derfra på 
hjemmesiden.

Skrevet af Michael

Karaokeaften!  
Mange var oppe  

at synge.

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

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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Nyt fra  
Roskilde

Vi er godt i gang...
... med efterårsmånederne. Vi har lavet drenge-  
og pigeaften. Drengene spillede Counter-Strike  
og pigerne var i biffen til hygge der. Vi har hygget 
til almindelige klubaftener, hvor vi har spillet,  
snakket og hygget sammen. Vi har haft emnet 
oppe med identitetstyveri og det var godt. Rigtig 
dejligt efterår i Roskilde.

Drengeaften!
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Et travlt efterår 
I weekenden den 3.-5. september tog vi til 
Svendborg for at besøge UFL Svendborg. Vi 
havde en fantastisk god weekend, hvor vi bl.a. 
var på rundvisning i Svendborg, ved Valdemar 
Slot, fik god mad, hyggede og festede lørdag 
aften. 

Onsdag d. 11. september var vi på besøg 
hos Besøgslandbruget i Visby, hvor to af vores 
seje “gutter” arbejder. Vi blev vist rundt, og 
hørte om hvordan det er at arbejde på en stor 
gård, og Søren og Claus fortalte om deres  
arbejdsopgaver. Vi sluttede aftenen af med en 
sodavand og hygge. 

Onsdag d. 25. september var vi på besøg 
på Zeppelinmuseet, hvor vi hørte om hvordan 
livet var under første verdenskrig (1914-1918) 
og hvordan bomberne fløj omkring ørerne på 
befolkningen. En meget interessant aften,  

 
 
men også en aften, hvor jeg kom til at tænke 
over, hvor godt vi har det i dag.

Onsdag d. 2. oktober havde vi poolturne-
ring, hvor der blev spillet en masse pool i  
kælderen og hygget og spillet spil ovenpå.  
Igen i år løb Søren med pokalen.

Onsdag d. 9. oktober var vi så heldige, at 
Christine ville holde hendes 30 års fødselsdag 
sammen med os. Det blev gjort med en  
lækker kagekone m.m. Den var bare GOD.

Den 23. oktober havde vi en travl aften, 
hvor vi udhulede græskar til halloween, havde 
besøg af en journalist, der vil lave reklame for 
UFL Tønder og vores arrangement om digital 
økonomi og identitetstyveri, så mange kan 
komme og vi forhåbentlig kan få nogle nye 
medlemmer. 

Nyt fra  
Tønder
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Nyt fra 
Storkøbenhavn

Her i UFL Storkøbenhavn  
sker der lidt af hvert
Vi har i sommer været ude og rejse med  
en lille gruppe på 16 personer.

Vi tog til Simon Spies gamle ferie-Ø  
Mallorca og fra vores guider skulle vi hilse 
og sige, at festen da stadig fortsætter i  
det land, når vi besøger det.

Vi oplevede jo før sommeren, at vores 
klublokaler i Brøndby skulle bruges til  
noget andet.  
Derfor har vi fra d. 21 august flyttet vores 
klub til nye lokaler på Søndervangsskolen  
i Glostrup.

Her har vi fundet os godt tilrette, med 
spil, sjov og motion, for i de nye lokaler har 
vi plads til, at vi kan spille indendørssports-
grene så som hockey, håndbold osv.

Vi har også haft et samarbejde i gang 
med Tim Vladimirs køkken i Valby. Her har 
vi skullet lære at lave mad – det har været 
meget spændende og udfordrende.

Fredag d. 15 november var vi en lille 
gruppe, der tog afsted på en weekendtur 
til Skælskør, hvor vi bl.a. skulle bo i en hytte 
og hygge os med UFL-Svendborg – ligesom 
vi gjorde sidste år med dem på Fyn.

Det glæder vi os meget til at fortælle 
om i næste nummer af bladet.

Her i december måned kommer der 
også til at ske en masse hyggelige og 
spændende ting. Vi skal bl.a. til vores årli-
ge Julebowling som traditionen tro går til 
Glostrup  
Bowlingcenter.
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Vi skal have vores forældre/pårørendejuledag 
og vores egen juleafslutning, og hvem ved  
– måske har vi plads til et juletræ igen i år.

Vi hilser nye og gamle medlemmer velkomne 
og håber på en god jul og et godt nytår.

Husk I kan altid se mere inde på 
 www.ufl-storkobenhavn.dk

Mange hilsner 

UFL
Storkøbenhavn

Madlavning med  
Tim Vladimirs 

køkken.
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Nyt fra  
Vestjylland 

Festligt Landsmøde 
Vi deltog i årets landsmøde i Dalum. Vi var  
14 afsted fra klubben igen i år og vi fulgtes 
med UFL Thy/Mors. Vi havde selv medbragt 
morgenmad og kaffe til turen. Det var sjovt 
at danse, men det var hårdt. Om aftenen 
havde vi en fest med alle de andre. 

Besøgt tøjbutikker i Struer 
Der var planlagt tur ned i Struer gågaden en 
aften, hvor to tøjbutikker holdt åbent for  
os. Der blev prøvet en masse tøj og hygget. 

Hjortebrøl 
Bussen var pakket med kage og kaffe, en  
naturvejleder og en masse glade mennesker, 
da turen gik til Klosterheden. Da det var  
blevet mørkt, fik vi mulighed for at kunne 
høre hjortebrøl og det gjorde vi. Eller også 
var det de kære mænd, der brølede .... 

Oktoberfest 
Der var pyntet op til fest, da vi afholdt okto-
berfest i klubben d. 27 september. Der var 
masser af tysk musik og lækker mad! Og der 
blev danset og givet et nummer eller to.

Oktoberfest!
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I september...
... fik vi doneret en gasgrill til fælles 
brug i Klubben. Bitten Sivebæk kom 
og overrakte os checken og vi indvie-
de grillen med fællesspisning sam-
men med hende. Vi er rigtig glade for 
grillen, som vi kan få fornøjelse af 
mange gange fremover. 

Den sidste weekend i september 
var vi afsted til landsmøde. Temaet 
var galla, så alle kom i fine kjoler, 
fordi Ligeværd havde 50-års jubilæ-
um. Om eftermiddagen kom Sofie 
Kruse fra Vild med Dans og lærte os 
en dans, som vi skulle danse om 
aftenen. Det var vildt sjovt, og vi fik 
pulsen op, og vi kunne mærke, vi 
havde en krop. Vi var 7 personer af 
afsted fra klubben i Viborg. 

Vi var så heldige at få gratis  
billetter til håndboldkampen VHK 
og Horsens HH. De spillede kamp  
i Viborg og Viborg vandt!

Kirstine Henningsen 
UFL Viborg

Nyt fra  
Viborg



Nyt fra  
Aalborg

Spændende efterår
I UFL Aalborg har vi haft en travl septem-
ber måned. Den 10. september stod den 
på biograftur, hvor der kunne vælges  
mellem 2 forskellige film – en på dansk  
og en på engelsk. Alle dem, som deltog  
på aftenen, synes det var en virkelig  
hyggelig aften. 

Allerede ugen efter – den 17. september 
– fik vi besøg af Maria fra Aalborg FRI-TID, 
som fortalte os om deres fritidsarbejde 
som fritidsaktivister. Dette består af hjælp 
til mange forskellige arrangementer i  
Aalborg Kommune, som for eksempel at 
tjekke billetter til en koncert, samle affald 
til en festival eller dele vand ud ved et  
maratonløb f.eks. Royal Run. De kunne 
godt tænke sig flere frivillige hænder  
– også fra vores medlemmer. 

Ugen efter, den 24. september, havde  
vi besøg af Karl i klubben, som holdt et 
spændende foredrag om hans tid om  
bord på Skoleskibet Danmark, hvor han 
blev uddannet som ubefaren skibs- 
assistent. Han har været i mange  
forskellige dele af verdenen. 

24
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Aalborg Zoologisk Have
UFL Aalborg var på en ekstraordinær lørdagstur  
i Aalborg Zoologisk Have, hvor vi var så heldige, 
at Lions Club Hasseris, Aalborg, havde givet os  
fribilletter. Vi var 16 medlemmer og 2 vejledere, 
hvor klubben betalte for en frokost bestående af  
en sandwich og sodavand pr. mand. Vi så bl.a. en 
elefant med et øre og hørte om en død fugl i en 
hule, som senere viste sig at være sten og grene. 
Ved eftermiddagstiden fik vi kage og kaffe/the.  
Kagen blev bagt af vores søde vejleder Merete og  
nogen medlemmer kom med kaffe, the og krus. 
Udover en lille smule regnvejr havde vi en fanta-
stisk og virkelig sjov dag. Afslutningen på dagen 
stod på et gruppebillede ellers er  
der billeder af dyr – og ikke medlemmer. 

P.S. Alle medlemmer og vejleder kom også  
ud af zoo igen. 

Tur i biffen.

Sjov dag i ZOO



26

Nyt fra 
Vestsjælland

Foredrag og hygge
Den 30. august fortalte Christian om  
epilepsi. Christian har selv epilepsi. Han 
fortalte om, hvordan han selv oplevede 
det, når han har anfald, og hvordan andre 
kan forholde sig, når nogle har anfald. Vi 
talte også om, at nogle gik i panik og andre 
var fattet. 

Det var en god aften, Christian var god  
til at fortælle.

Den 11. oktober havde vi bankospil.  
Vi havde to pakker med hver. Konns viste 
numrene på storskærm og alle nåede at 
vinde mindst én pakke.

Den 25. oktober spillede vi Jeopardy, det 
var sjovt! Vi var opdelt i to hold og Louise 
havde lavet nogle gode kategorier. Bl.a. 
Kongehuset, kendte sangere og mode. Der 
var 100, 200, 300, 400, og 500 point. Begge 
hold nåede at vinde.
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Vi har været  
i Baboon City... 
... og der mødtes vi med medlemmer fra UFL 
Vestjylland. De forskellige tilbud blev flittig brugt. 

UFL Thy/Mors har haft 20 års jubilæum. Det 
blev fejret med reception for forældre, gamle  
vejledere, STU og Elmelund om formiddagen 
og fest for de unge om aftenen. 

Vejleder Anette Østergaard kunne  
også fejre 20 års jubilæum i UFL Thy/Mors. 

Hilsen UFL Thy/Mors

Nyt fra  
Thy/Mors

20 års jubilæum
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Nyt fra 
Sønderborg 

Sommerhygge  
og sundhedsaften
Vi startede op efter sommerferien med en god 
omgang rundbold.En stille og rolig aften med en 
gang rundbold  
i det gode vejr. Nogen af spillerne ville spille i bare 
tæer, så de kunne mærke græsset og andre frøs 
fødderne, så de beholdte skoene på.  

Vi må jo ikke glemme de dejlige personer som 
nyder det gode vejr mens de hepper på spillerne

Vi har også haft om sundhed. Sundhed er er  
i virkeligheden mange ting, lærte vi. Som blandt 
andet kost, motion, søvn, omgangskreds og om 
man har det godt med sig selv.  

Vi fik også en smagsprøve på sund dessert,  
som smagte så godt, at nogen ville lige slikke  
skålen med hovedet og tungen.

Oplæg om  
sundhed.
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Mange oplevelser! 
Vi har haft almindelig klub-hyggeaften med 
spil og snak. Vi har haft drenge- og en pige- 
aften. Pigerne var på en tur i Beautyshop og 
fik lagt makeup og fik en masse skønhedstips 
om pleje til huden. Der blev serveret lækker 
chokolade og lidt drikkelse, da vi kom. Alle fik 
20 % rabat på alt, hvis de købte noget. Vi fik 
alle en goodiepose med hjem med lækre  
produkter fra bl.a. Ole Henriksen, lækker par-
fume, kosmetiktaske og god makeup. Imens 
hyggede drengene med guf, som vi havde fra 
Ligeværds jubilæum. Samme aften havde vi 
besøg fra sekretariatet med udviklingen af 
det nye brætspil, som handlede om, hvordan 
man er en god ven. Bagefter havde drengene 
deres egen aften, hvor de var ude og køre 
gokart, bowle og virtuel skyde - de havde en 
god og spændende aften. Da pigerne ikke var 
med der, var de i klubben, hvor det var deres 
tur til at hygge med guf. Så har vi haft besøg 
af en udvikler af app’en ”vi er venner”, som 

fortalte os en masse om app’en. Hun hjalp 
folk med at installere app’en og oprette en 
profil, hvis man havde lyst. Vi også været en 
god flok af sted til landsmøde i Dalum, hvor 
vi havde en rigtig god dag med god under-
holdning, spænding omkring valget af de nye 
vedtægter og lækker mad efterfulgt af dans 
og musik. Vi været indstillet til Esbjerg kom-
munes frivilligpris, som vi vandt og fik en 
check 10.000 kr. Der var mange, der var ind-
stillet, så vi var super stolte over at vinde. Vi 
har været inde og se den nye film ”Jagt- 
sæson” i biografen og den var hyleskæg og 
der blev grinet igennem. Vi har været så  
heldige at have fået 10.000 kr. til at gå i bio-
grafen for – det er noget, Sonja har søgt om, 
så vi glæder os til fremtidige biografture.

Med venlig hilsen
UFL Sydvest

Nyt fra  
SydvestPigeaften i 

Beautyshop
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Nyt fra 
Svendborg

Et spændende efterår
UFL Svendborg har haft stor maddag, hvor vi  
også havde 3 politikere i praktik. De var over- 
raskende over, hvor meget arbejde der bliver 
lavet i vores UFL. De var glade for at måtte være 
hos os i praktik.

Vi har også været på weekend på Langeland, 
hvor vi var hos Heidis forældre på Delbakke- 
gården. Der var vi ude og spille fodboldgolf,  
og nogen var også ude og ride på heste. Ellers  
blev der hygget med spil og tv, og god mad.

Vi har også været til selvforsvar i en klub,  
hvor vi lærte at forsvare os selv med nogen tricks. 
Vi lærte også, hvordan man hilser ved at sidde på 
knæ, og vi varmede selvfølgelig også op. 

UFL Svendborg har også haft besøg af UFL  
Tønder, hvor vi var på Vindebyøre i en hytte. Vi  
var ude og sejle med Helge og vise Tønder lidt  
af Svendborg. Lørdag aften fik vi god mad og hvor 
der var en lille fest om aften.

På tur i  
godt selskab.
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Vi lærer  
selvforsvar!

På sejltur med Helge
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UFL  
landsmøde 

2019

Årets landsmøde...
... blev i år brugt på at se gamle venner og få 
nye bekendtskaber, men der var også en del 
alvor over dagen, da der var kommet forslag 
om vedtægtsændringer fra landsbestyrelsen. 
Der var dog plads til grin og ømme muskler, 
da tidligere vild med dans deltager Sofie  
Kruse kom og underviste i dans i anledning af 
Ligeværds 50 års jubilæum. Inden vi kunne 
fejre 50 år med Ligeværd, så skulle årets  
generalforsamling holdes. Det var en lang  
generalforsamling, da der var mange spørgs-
mål til det nye forslag om vedtægtsændrin-
gen. Mange var bange for, at de så ikke måtte 
komme i klubben, hvis dette forslag blev  

vedtaget. Esben og resten af landsbestyrelsen 
forsikrede, at ingen ville blive smidt ud, men 
også at det var vigtigt at lave denne ændring i 
forhold til UFL’s videre eksistens. Således var 
det tid til afstemning på bedste folketings-
manér og her endte det med 124 JA mod 52 
NEJ stemmer. Hele dagen endte med en god 
fest om aftenen, hvor vi fik god mad og der 
var mulighed for at få taget billeder som  
kunne tages med hjem. Alt i alt et godt lands-
møde. Vi ses næste år. 

Skrevet af Pernille Poulsen

“Sofie Kruse kom  
og underviste  
i dans i anledning  
af Ligeværds 50 års  
jubilæum.”
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Stemmerne  
tælles op.

Mette Holm og Esben  
Kullberg styrede general-

forsamlingen
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Lækker  
gallamiddag.

Der var gang  
i dansegulvet!



Billedkunstlinjen

Musiklinjen

Studietur til Sverige

 

Frilufts- og bevægelseslinjen

BLIV SET OG HØRT · FIND DET, DU ER GOD TIL · STYRK DINE RESSOURCER

KOM I BEDRE FORM · FIND NYE VENNER · BLIV UDFORDRET · HA’ DET SJOVT

Giv dig selv en gave
– tag på højskole!

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

Ønskeseddel... 
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Udvikling  
i UFL

På Unge For Ligeværds landsmøde den 29. sep-
tember blev vedtægtsændringerne om et nyt 
senior medlemskab vedtaget med et klart fler-
tal. Det nye medlemskab betyder, at UFL’er, 
som er 40 år og ældre automatisk overgår til at 
være seniormedlemmer.

UFL seniormedlemmer har stor erfaring 
med at deltage i UFL-klubbens aktiviteter og 
mange har støttet klubben i bestyrelsesarbej-
det. Med de nye vedtægtsændringer kan man 
ikke blive valgt til bestyrelserne i UFL og der-
med ikke stemme.

 
 
 

UFL’s landsbestyrelse har besluttet, at den 
på det kommende landsbestyrelsesmøde vil 

drøfte og beskrive Seniormedlemmernes 
fremtidige rolle i klubberne, samt under- 

søge om det vil give mening at Senior- 
medlemmerne mødes og deler viden og  

erfaringer om deres nye rolle i UFL. 
 
UFL’s landbestyrelse er opmærksomme på, at 
dette kan være udfordrende for nogle klubber. 
Landsbestyrelsen har gennemgået alle klubber 
og fundet frem til 2 klubber, som har særlig sto-
re udfordringer, fordi de fleste medlemmer er 
over 40 år. Derudover er der 3 klubber, som har 

Landsbestyrelsen i UFL holdt møde  
d. 2/11-2019. Vedtægtsændringerne og  
en strategi der peger fremad for UFL  
blev drøftet. Nedenfor kan I læse hvilke 
beslutninger, der blev taget på mødet.
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et stort antal medlemmer over 40 år. Det er vig-
tigt at være opmærksomme på, at alle bestyrel-
sesmedlemmer uanset alder vil kunne sidde 
valgperioden ud. Det vil derfor være over en ca. 
1½ årig periode, at seniormedlemmer vil udgå af 
bestyrelsen. Landsbestyrelsen talte på mødet 
om, at det kan være en mulighed, at klubberne 
tilføjer til vedtægterne, at de ønsker tilforordne-
de i bestyrelserne. Det betyder, at f.eks. senior-
medlemmer kan sidde i bestyrelsen og støtte og 
kvalificere bestyrelsesarbejdet. Men de vil ikke 
kunne stemme på et bestyrelsesmøde, men får 
et stort ansvar for at støtte bestyrelsesmedlem-
merne, så de bliver så dygtige som mulige.  

UFL landsbestyrelse har besluttet, at disse 
klubber skal have særlig opmærksomhed, 
når udviklingsarbejdet i forbindelse med 

UFL-strategi med at få flere unge med  
særlige behov med i UFL-fællesskabet  

starter til januar.

UFLs landsbestyrelse er opmærksomme  
på, at der kan være UFL klubber, som ser  
ud til at have en god aldersfordeling af med-
lemmerne, men som er udfordret af, at de 
unge medlemmer ikke kommer i klubben,  
eller at de unge ikke har lyst til at deltage  
i bestyrelsesarbejdet. 

Derfor har UFL’s landsbestyrelse besluttet, 
at der skal udvikles et særligt materiale, 

som støtter klubberne i at invitere nye med-
lemmer ind i både klubben og klubbestyrel-

sen. Alle klubber vil modtage materialet. 

Det er vigtigt at alle, der har glæde af UFLs fælles- 
skab deltager i klubbens aktiviteter, og at der 
arbejdes for at endnu flere får denne mulighed. 

I Unge For Ligeværds vedtægter står der:
”Unge For Ligeværd arbejder for, at alle unge 
med særlige behov, der vil arbejde for lige vilkår 
for unge med særlige behov, får lyst til at blive 
medlem og deltage i foreningens arbejde.”

Vejlederdag  
Strategi og udvikling i UFL
Den 11. januar 2020 kl. 9.30 -15.00  er  
der vejlederdag i Bygningen i Vejle, Ved 
Anlæget 14b i Vejle. Alle vejledere og  
frivillige i klubberneopfordres til at  
deltage og få mere viden om:
•    Udviklingsarbejdet i UFL – deltagerne 

deler erfaringer og ideer til hvordan 
UFL-klubberne kan støtte, at alle kan 
deltage aktivt i klubben både unge  
og seniormedlemmer.

•    Introduktion til materiale, som  
støtter klubberne i at invitere nye 
medlemmer ind i både klubben  
og klubbestyrelsen.

•    Gennemgang af vedtægtsændringer,  
og hvordan klubbernes vedtægter 
skal ændres ved næste general- 
forsamling.

Det er håbet, at så mange vejledere 
som muligt har mulighed for at deltage, 
og i fællesskab styrke den nye udvikling 
i UFL.

Tilmelding til vejlederdag
Tilmelding kan ske til udviklings- 
konsulent Mette Davidsen på  
mette@ligevaerd.dk 

Sidste frist for tilmelding  
d. 18. december 2019



UFL  
klubber i 
Danmark

7

UFL  Hjørring

15

UFL  Thy/Mors

1

UFL  Aalborg

18

UFL Vestjylland

13

UFL Sydvest

17

UFL Vejle

24

UFL Silkeborg

8

UFL Lillebælt

20

UFL Vest fyn
21

UFL Svendborg

19

UFL Vestsjælland

12

UFL Storkøbenhavn

22

UFL Roskilde

4

UFL Klub Futura

16

UFL Tønder

14

UFL Sønderborg

10

UFL  Randers
5

UFL  Grenaa11

UFL Rosenholm

9

UFL 8800/Viborg

6

UFL Herning Ikast-Brande

23

UFL Ringkøbing/Skjern

2 UFL AArhus

3 UFL Klub 8000C

38



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFL  Ringkøbing/Skjern
Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66

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

1 UFL  Aalborg
Formand: Daniel Jørgensen, 30 42 20 91
Vejleder: Marco Schneider, 53 62 02 70

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

UFL  8000C Aarhus
Formand: Rasmus Køhler, 21 15 41 50
Vejleder: Laura Taulbjerg, 30 82 61 96
Mail: ufl.klub8000c@gmail.com

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

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

UFL  Herning, Ikast-Brande
Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Vejleder: Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84

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

UFL  Lillebælt
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

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

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

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

UFL Storkøbenhavn
Formand: Mike L. Græse, 23 46 96 65
Vejleder: Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkobenhavn.dk
Klubsted: Brøndby
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Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov

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.

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

Rådgivning


