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Formanden
har ordet

Hej alle
Så er vi ved at have en nogenlunde normal hverdag igen. Der venter en
bestyrelsesdag den 29. august og en landsmødedag den 26. september.
Selvom det er langt at køre frem og tilbage på en dag, så håber jeg,
at der kommer mange. Vi følger selvfølgelig corona-retningslinjerne.
Jeg håber, at I alle har det godt.
Bedste hilsner
Mette Holm, formand for UFL

Jeg ønsker alle
en god læsning
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Vigtigt vedrørende billeder
Billederne skal være i så høj opløsning som muligt.
Billeder taget med en mobiltelefon er ofte i høj nok opløsning.
Billeder hentet fra Facebook er desværre ikke i høj nok opløsning.

Tekst og foto
skal sendes til
helene@ligevaerd.dk

Hvis du får
ny adresse
Hvis du flytter, skal du
huske at sende en mail til
jette@ligevaerd.dk
med din nye adresse, så du
er sikker på at modtage
UFL-bladet
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Jonas på talerstolen sammen med
Ligeværds direktør, Esben Kullberg, til
Ligeværds 50 års jubilæum i 2019.

Seniormedlemmernes rolle
Jonas Aamand fra UFL Vejle er i år overgået til seniormedlem,
og vi har interviewet ham for give dig indblik i seniormedlemmernes vigtige rolle. Han er tidligere bestyrelsesmedlem
i sin lokale klub og næstformand i landsbestyrelsen.
Hvad er din rolle som seniormedlem/
hvad har du af opgaver?
Jeg tager mig af nye medlemmer i vores
klub. Opgaven består i at byde de nye
medlemmer velkommen. Jeg er også den
person som de kan komme til i løbet af
aftenen, hvis de har brug for det. Her
i klubben, tror vi på, at det gør vores nye
medlemmer mere trygge, når de har en
bestemt person i klubben, som de kan få
støtte af. Jeg kan bruge min erfaring, til
at gøre nye medlemmer trygge. Jeg har
været i klubben i mange år, og derfor ved
jeg hvordan tingene fungerer. Når nye
medlemmer ved, at der er én de kan
kontakte i løbet af aftenen, kan det gøre,
at de kommer afsted til klubaften.
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Er der noget der er anderledes
ved at være seniormedlem?
Nej, det er der ikke. Jeg foreslog selv
opgaven med at være den som taget imod
nye medlemmer.
Som seniormedlem, er der selvfølgelig
den begrænsning, at man ikke kan stemme.
Jeg har forberedt mig på, at det er sådan
det er, og jeg ser mulighederne i stedet for
begrænsningerne. Medlemmerne i klubben
er altid kommet til mig, fordi jeg har meget
erfaring i klubben, det har ikke ændret sig.
Medlemmerne i klubben, kommer stadig til
mig med spørgsmål. Det gør de på baggrund af min erfaring i klubben. Så det har
ikke ændret så meget for mig. Det er dog
stadig nyt for mig at være seniormedlem,
og fordi vi har været hjemme pga. Corona.
Jonas er næstformand i Landsbestyrelsen, og træder ud af bestyrelsen, fordi han
er overgået til Seniormedlem.

SOLUM

Et spil om ensomhed,
venner og fællesskaber
UFL-klubberne skaber den trygge ramme
for, at unge med særlige behov oplever at
høre til et fællesskab, og har mulighed for
at opbygge venskaber. Nu har alle klubber
fået det nye brætspil ”SOLUM – et spil om
ensomhed, venner og fællesskaber”. I løbet
af SOLUM får spillerne en god snak om
oplevelser af, hvordan ensomhed bliver
mindre, og hvad medlemmerne skal gøre
for at blive ved med at være venner, samt
hvordan alle kan være med i fællesskaber.
I SOLUM er der fire hovedpersoner.
Spillerne skal bestemme, hvad hovedpersonerne skal gøre i situationer, hvor
de kan påvirke deres forhold til nære
venner, venner og bekende. Spillerne skal
i fællesskab blive enige om en handling,
som hovedpersonen skal gøre. Derfor er
det ikke spillernes egne handlinger, der
snakkes om, men hvad hovedpersonerne

i spillet skal gøre. Hver spillerunde afsluttes
med en et spørgsmål, hvor spillerne har
mulighed for at fortælle om egne erfaringer
med f.eks. mobning på sociale medier, at
føle sig uden for eller at overholde aftaler.

Se filmen om hvordan I spiller
SOLUM her!
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Tegning af
UFLs strategi
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Unge For Ligeværd
– et fællesskab for alle
unge med særlige behov
Alle UFL-klubberne gør et stort arbejde for, at alle unge med
særlige behov har mulighed for at være med i fællesskabet.
Landsbestyrelsen har lavet en plan for, hvordan UFL bliver
ved med at være et fællesskab for alle unge med særlige
behov. For at nå dette mål skal UFL-klubberne være særligt
opmærksomme på:
•	at klubberne er et sted, som unge har lyst til at
komme. Det betyder, at klubbernes aktiviteter også skal
passe til unge mennesker, og at klubben er et sted, hvor
medlemmerne kan tillade sig at være unge. Derfor skal
der blandt andet gøres en ekstra indsats for, at unge
medlemmer deltager, når der laves aktivitetsplan.
•	at flere unge kender til UFL, og dermed får mulighed
for at være en del af fællesskabet. Det kan ske ved, at
medlemmerne i UFL-klubben fortæller om UFL-klubben
på skoler, STU-steder og bosteder i deres nærområde,
samt deltager på Ligeværds vejledningsmesser.
•	at forandringer sker på en tryg måde, så medlemmer
kan følge med i de ændringer, som kan ske i UFL-klubbens
aktiviteter. Nogle klubber vil opleve, at der er behov for at
lave nye aktiviteter, fordi der kommer nye medlemmer til
klubben. Landsbestyrelsen er opmærksomme på, at alle
skal kunne være med, og at alle skal være trygge ved den
forandring, som sker.
Når alle klubber har lavet aktiviteter med særlig opmærksomhed på et ungt klubmiljø, flere unge kender UFL og den
trygge forandring, så vil der være endnu flere unge med
særlige behov, som er med i UFL fællesskabet, hvor de kan
møde venner og deltage i aktiviteter i trygge rammer.
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Indkaldelse
til generalforsamling

Kære UFL’er
Der er UFL generalforsamling
lørdag den 26. september
2020 kl. 13.00

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. 10. september. UFL’s bestyrelse
forsøger at få bestyrelsesmedlemmer
med fra så mange lokalforeninger
som muligt – så vi er repræsenteret
fra hele landet.
Hvis der er kandidater, som ønsker at
opstille til landsbestyrelsen, bedes I
venligt kontakte formand Mette Holm
på tlf.: 2310 7008 eller mail
mette_328@hotmail.com, senest 7
dage og helst 14 dage før generalforsamlingen. Det er ikke muligt at stille
op på selve generalforsamlingen.

Dagsordenen
ser sådan ud:
Pkt. 1
Valg af ansvarlig mødeleder
Pkt. 2
Valg af referent
Pkt. 3 	Bestyrelsens årsberetning
fremlægges til 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:
Jonas Aamand – Lillebælt

–›

Overgår til seniormedlem
Kirstine Henningsen – 8800/Viborg
Isakur Johannesen – Sydvest		
Laust Møller – Storkøbenhavn
Suppleanter på valg:
Daniel Dagø			
Kasper Hedengrann Christensen
Pkt. 8
Pkt. 9

10

Valg af revisor
Eventuelt

Landsmødet
26. september
2020

Kære UFL’ere
Så nærmer tiden sig til vores årlige landsmøde.
Landsmødet afholdes igen i år på: Dalum
Landsbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260
Odense S.
Som skrevet i juni-bladet, så bliver
Landsmødet i år lidt anderledes. Det
bliver nemlig et endags-arrangement
pga. Corona.
Vi holder den årlige generalforsamling,
og sørger for rigtig god underholdning
i løbet af dagen.
HUSK! Til generalforsamlingen vil vi
gerne have, at klubberne præsenterer sig
selv og fortæller lidt om, hvad der sker i
klubberne. Der vil være power point.
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 2019/2020.
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 vedhæftet

fil. De billeder I sender vedhæftet må IKKE
komprimeres til under 500KB.
Send billeder og tekst samt oplysninger
om ”fortællere” til mie@ligevaerd.dk senest
fredag d. 31. august 2020. 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

Info – tilmelding
senest 31. august 2020
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
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Landsmødet
26. september
2020

Da Landsmødet
bliver et dagsarrangement, bliver
der ikke serveret
alkohol.

Program for landsmødet
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Kl. 10.30: 		

Ankomst, hertil snacks

Kl. 11.00: 		

Underholdning

Kl. 12.15 – 12.45:

Frokost, hvor der serveres sandwich

Kl. 13.00: 		

Generalforsamling

Kl. 14.15 – 14.45:

Kaffepause

Kl. 16.00:		

Tak for i dag

Tilmelding til Landsmøde
Tilmelding til Landsmødet sker senest d. 31. august 2020.
I tilmelder jer ved at kontakte Mie Skrædderdal på mail mie@ligevaerd.dk
Tilmeld gerne klubben samlet. Ved tilmelding skal følgende oplyses;
Klub
Deltager
Medlems nr.		
Frokost (Ciabatta bolle med pålæg) 		

1 stk. 35 kr.

2 stk. 70 kr.

Beløbet skal indsættes på vores konto nr: Reg: 3627 konto nr.:4806195634,
i kommentarfeltet skal du skrive medlems nr., fornavn, efternavn og evt. din klub.
Du finder dit medlems nr. bag på dit UFL-Blad.

Mads Marius kommer på Landsmødet
den 26. september på Dalum Landbrugsskole
I kan godt glæde jer til Landsmødet.
Vi er så heldige, at vi har fået Mads
Marius til at holde foredrag, for os.

afhængig af gaming, han spillede 8-16
timer om dagen, sov kun 2-4 timer om
natten og levede næsten kun af koffein.

Mads Marius er 22 år, født med en
hjertefejl. Da han var lille, fik hans
forældre at vide af lægerne, at de ikke
skulle regne med, at han ville blive til
noget. Derfor voksede Mads op med en
tro på, at han ikke ville blive til noget.
Det gav ham et enormt lavt selvværd,
som gjorde, at han gerne ville gemme sig
fra omverdenen. Han begyndte derfor at
game meget. Her kunne han forsvinde fra
virkeligheden. Da Mads var 16 år, var han

Mads Marius vil holde et foredrag for os,
hvor han inddrager sin egen historie.
Han fortæller om svære emner på en
sjov og humoristisk måde.
Kom på Landsmødet og hør hans
fortælling.
I kan se video og læse mere om Mads
Marius på www.madsmarius.dk eller
ved at søge på ham på google.
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UFL har en gruppe
på facebook

UFL har en gruppe på facebook med
over 500 medlemmer.
Du finder den ved at søge på ”Ufl”
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Tag på højskole!

et fra 9. august
Langt højskoleophold i efterår
ftsliv, musik og motion
Fællesskab, billedkunst, frilu
r et helt skoleår
elle
Tilmeld dig 18/12/6 uger,

Lys i mørket – hygge, bål, motio
n
og kreative julenørklerier
Djurs
på Tour de på Djursland
Kom med
ndt
ru
r
u
lt
ke
4 dages cy

I høstugen laver vi æbl
emost,
marmelade og andet
godt

NY KALENDER

Vi skal passe på hinanden i denne tid!
Derfor har vi ændret i kalenderen for efteråret,
så der er mindre trafik ind og ud af højskolen.
Deltagerne på efterårsholdet, med start d. 9. august,
følges ad i de 12 eller 18 uger med alle de fantastiske
oplevelser og det fællesskab, det giver.
Slankeuger og julekursus er taget ud
af kalenderen.

LYS I MØRKET

Et nyt 6 ugers forløb i den mørke tid
fra 8. november og frem til jul. Her får du
alt det gode fra julekurset: Julemad, juletraditioner,
tur i Aarhus teater plus motion, indendørs sysler
med husflid, gode historier og håndværk.

TILMELD DIG NU

Vi kan være nødt til at begrænse antallet af
pladser, så tilmeld dig nu og læs mere på

www.djfh.dk/efteraar2020

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

Nyt fra
Aalborg

Stor deltagelse til
Zoom-klubaftener

Klubaften
på Zoom.
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Så er vi kommet rigtig i gang med at holde
klubaftener på Zoom her i Aalborg. Og som
man kan se på billedet, har vi været en del
medlemmer, som har deltaget.
Ud over det holder vi også vores årlige
generalforsamling på Zoom. Her valgte
medlemmerne en ny og lidt mindre
bestyrelse.
Bestyrelsen har så bagefter valgt både
en ny formand, Nicolai Hansen, en ny næstformand, Bo Mikkelsen og en ny kasserer,
Cecilie Givelgaard. UFL Aalborg ønsker jer
stort tillykke.
Ellers har en af vores vejledere holdt en
del konkurrencer på Facebook, hvor man
kunnet vinde en plade chokolade.

Nyt fra
Tønder

Fællesspisning
på Zoom
Onsdag den 27/5 havde vi vores første
fællesspisning via zoom, som er blevet det
nye hit, hvor vi inden havde gjort det over
Messenger og Skype, hvor det var svært
at se hinanden alle mand.
Trods lidt forvirring og bøvl med at få
det installeret, gik aftenen fint, hvor vi fik
spist sammen og snakket, og ellers i hvert
fald set hinanden. Men jeg håber altså godt

Vi er sammen
på Zoom
nok snart, at Coronaen selv får Corona,
og dør i stedet for, at den smitter en masse
uskyldige mennesker og gør, at vi ikke
bare kan gøre, hvad vi har lyst til, og være
sammen med dem, vi plejer. Men mon ikke
alt nok skal blive godt igen.
Og så er det kun at håbe på, at vi får en
dejlig sommer.
Vi ses på den anden side.
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Nyt fra
Lillebælt

Solskin, frisk luft og drive-in biograf
Når I læser det her blad, så har vi forhåbentlig gang i vores klubaften igen. Imens
vi var lukket ned, brugte vi Skype til at
snakke sammen, og nu er vi også på Zoom.
Vores medlemmer, der går på STU, er
tilbage på Munkegården, og har fundet
spændende bøger frem.
Andre er tilbage på deres arbejde på
f.eks. skoler og i køkkener. Men vi har haft
meget tid for os selv, og som I kan se, nyder
vi den dejlige sol. Både i kolonihaven og på
gåture ved vandet. Ænderne går også ture,
og de tre på billedet har åbenbart en særlig
rute, for de kommer forbi det samme hus
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hver dag på samme tidspunkt. Det er lidt
sjovt.
De blomster, vi plantede i foråret, er nu
sprunget ud, og er så flotte. Under Lillebæltsbroen i Middelfart var der en aften
mulighed for at komme i drive-in biograf.
Man så filmen på det store lærred, mens
radioen skulle være stillet ind på en bestemt
kanal, for at man kunne høre lyden. En
spændende oplevelse.
Vi håber, at alle har haft en
dejlig sommer.

Spændende
at prøve drive-in
biograf.

Ænderne nød
også det dejlige
vejr i foråret.

Skønt med havluft
og solskin
19

Nyt fra
Randers

å afstand

Hyggesnak p

Sammen igen
– med god afstand
Håber I alle har det godt på trods af alle
disse ændringer, der nu er i denne
Corona-tid.
Vi er så småt begyndt at åbne op her i
UFL-Randers. Det er lidt anderledes end
hvad vi er vant til, da der kun er åbent for
10 personer, der kan tilmelde sig fællesspisningen, men til gengæld er der fællesspisning 2 gange om ugen.
Det er dog vigtigt med en god håndhygiejne, så vi vasker og spritter hænderne,
inden vi henter mad, og der bliver også
holdt afstand inden og efter vi spiser. Så
inden vi spiser, sidder eller står vi med
afstand til hinanden og snakker sammen.
Maden bliver portionsanrettet og serveret
af vores søde madmor Line, og derefter
sætter vi os ind til hvert vores bord, så det
passer med, at der er 2 meter imellem hver
deltager.
Vi har også haft besøg af Anni og Annette
fra Viborg, som har spist med nogle gange,
hvilket har været meget hyggeligt. Der er
blevet snakket, hygget og grinet.

Vigtigt me
god hånd hygied

jne
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Fællesspisning
ved hvert
vores bord.

Madudlevering

Anette og Anni
der var på
besøg.
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Nyt fra
Svendborg

Klar til at være
sammen igen
UFL Svendborg har været så heldig at få
nogen borde-bænke sæt, som bestyrelsen
har samlet, så de er klar til, at klubben
åbner igen, efter en lang pause.
Vi har også været nogen stykker, som
har været i klubben og gøre klar på terrassen,
hvor vi har slået græs, taget ukrudt op og
gjort grillen klar.
Bestyrelsen har også haft møde, så vi
kunne planlægge, hvordan vi starter op
igen, og med hvilke regler vi skal have:
Vaske hænder, ingen kram osv.
Vi har været så heldige, at de penge, vi
havde søgt til aktiviteter, kunne blive rykket
til senere på året, så vores 3 dags tur alligevel bliver til noget, hvilke vi glæder os til.
Vi alle glæder os rigtig meget til at komme
i UFL igen, og til at vi kan se og være
sammen med alle igen.
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Terrassen gøres
klar til hygge.

Bestyrelsen samler
vores nye bordebænke sæt.

De færdige
borde-bæmkesæ
t

23

Nyt fra
Silkeborg

Hygge i det fri med
kongespil og fodbold
UFL Silkeborg har også været påvirket af
Covid-19, så vores klub har været lukket.
I maj er klubben langsomt åbnet op
igen, hvor der er blevet gået tur, spist is
udenfor og nydt det gode vejr.
Ved en klubaften, hvor billederne er fra,
gik vi tur til en lille park i Silkeborg, hvor der
blev spillet kongespil, spillet fodbold og
udforsket store rododendronbuske.
Siden sidst har vi også haft generalforsamling, hvor der var valg. Herefter blev
der valgt en ny bestyrelse, der arbejder på
sommerens og efterårets projekter og
aktiviteter.
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Bevægelse og frisk
luft bliver man
glad af!

r

Vi udforske
parken.
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Nyt fra
RingkøbingSkjern

Påskegaver var
blev en mulighed
med støtte fra
Tuborgfondet.
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En vejleders oplevelse af tiden med Corona
Efter en våd og kold vinter, havde jeg glædet
mig til foråret, men så kom corona, og lige
pludselig kunne vi ikke mødes. Men Corona
gav mange tanker og nye ting har fundet
sin vej. Jeg, Lene, arbejder også i en social
butik/genbrugsbutik, og mange af vores
UFL’er ved, at det er okay at komme forbi
og sige hej og få en lille snak. Det har været
skønt, så fik jeg også en fornemmelse af,
hvordan de går og har det.
Men hvordan kunne vi glæde dem i denne
tid og andre unge, som har det svært? Vi
søgte Tuborgfondet og fik midler til det. Vi
har kunnet glæde ca. 41 personer med en
lille hilsen. Vores egne UFL fik en påskehilsen,
elever på FGU fik en pose mad og Smedegades hjemmevejleder fik mulighed for at
glæde 27 af deres beboere med en
blomsterhilsen.

Vores mål var også, at flere skulle lære
UFL at kende, vi kunne nemlig godt tænke
os flere medlemmer i klubben. Kender I
nogen i nærheden af Ringkøbing, så fortæl
dem endelig om os.
Vi er stille og roligt startet med klubaften,
og vi nyder alle at kunne være sammen
– også selv om jeg fik bank i Uno.
Om lidt skal jeg afprøve et zoom møde
– endnu en spændende mulighed for at
kunne være sammen på hver for sig.
Det skal prøves og mon ikke vi kunne få
noget sjov ud af det.
Håber I alle har haft en god sommer.
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Nyt fra
Herning-IkastBrande

Vi glæder os til
efterårets aktiviteter

met blev
m
a
r
g
o
r
p
s
r
å
Efter
om
lavet over Zo
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Vi har holdt bestyrelse møde i UFL HIB over
Zoom. Det var lidt svært at komme i gang
med mødet, da nogle bøvlede med få zoom
til at virke, men det lykkedes os at lave et
program for efteråret.

To piger på tur ud i det blå. Vi var en
tur i Sdr. Anlæg. Vi havde sodavand
og kiks med. Det var dejligt, da vi
endelig kunne begynde at mødes
igen og vejret var dejligt. Så det gjorde
ikke noget, at det var udenfor.
Hilsen Louise

Tre UFL-venner,
der hygger sig
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Nyt fra
Vestjylland

Vi holder
humøret oppe!
I UFL Vestjylland er vores klub forsat lukket
pga. coronavirussen, men det forhindrer os
ikke i at holde kontakten ved lige blandt
medlemmerne i klubben.
Vores formand Simon har været fiks
og opstartet online klubaftner med stor
succes! Han har også sørget for nogle små
konkurrencer, hvor der kunne vindes
præmier af dem, der var skarpe i viden
om UFL og UFL Vestjylland.
På den måde holder vi humøret oppe
indtil klubben åbner igen. Vi savner
fællesskabet og det hele, men vi ved,
at vi nok skal ses igen.

Hvad hedder direktøren for unge for ligeværd
12/17 korrekte svar

Mette Davidsen

2 (11,8 %)

Mette Holm

3 (17,6 %)

Esben Lindequist
Kulberg

12 (70,6 %)
0
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www.stroemmen.nu

ERHVERVSRETTET STU
OG BOLIGER TIL UNGE I
CENTRUM AF RANDERS
Butik | Lager og transport | Køkken og café
Foto, video & medieproduktion | Pedel og håndværk
Børn og dagtilbud | Genbrug og produktion | Randers FC

ET NATURLIGT FORLØB
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Corona

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt

Host eller nys i dit ærme
– ikke dine hænder

Vær opmærksom på
rengøring – både hjemme
og på arbejdspladsen

Hold afstand
- bed andre tage hensyn

Til alle arrangementer vi holder i Unge for ligeværd,
er vi særlige opmærksomme på alle retningslinjer ift.
Corona Virus. Til arrangementerne hjælper vi i fællesskab
hinanden med at huske på forholdsreglerne.
UFL anbefaler at I er opmærksomme på retningslinjerne:
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Afstand
• A
 lle skal kunne holde 1 meters afstand.
Der skal være 2 meters afstand, hvis der
ansigt til ansigt eller aktivitet, hvor der er
mulighed for dråbesmittet. Det kan f.eks.
være sang, råb og fysisk aktivitet.
• Det er bedst at mødes udenfor.

Hygiejne
• V
 ask hænder tit og brug håndsprit.
• Host eller nys i ærmet – ikke i hænderne.
• Undgå håndtryk, knus og kram.
Den fysiske kontakt skal begrænses
så meget som overhovedet muligt.

• V
 ær opmærksom på rengøring, hvis
I mødes indenfor og specielt på rengøring
af steder som håndtag, armlæn,
bordkanter, vandhaner.

Mad
• M
 ad skal serveres i portionsanretninger
– der må ikke være buffet.
• A
 lle skal vaske hænder grundigt
før og efter, der anrettes, tilbederes
og spises mad.
• A
 lle skal sidde med god afstand
til hinanden, når der spises.

LANDBRUG & BUTIK
HAVE/ANLÆG
MURER/TØMRER

HUSK at I IKKE må komme
til arrangementer, hvis I
føler jer syge og har symptomer på Corona virus:
• Tør hoste
• Feber

90 %

går direkte i job
efter uddannelse
på skolen

• Vejrtrækningsproblemer
• Hovedpine
• Muskelømhed
• Ondt i halsen

Ulvedalsvej 30-34 | 7470 Karup J. | Tlf.: 86 66 22 30
havredal@havredal.dk | havredal.dk
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oom
Banko over Zces!
var en suc

UFL-Banko
over Zoom
Onsdag den 17. juni havde vi på sekretariatet
arrangeret UFL-Banko over Zoom. Kim Blach,
som er vejleder i UFL-Randers, havde vi hentet
ind som opråber. I UFL-Randers har de flere gange
afholdt Banko over Zoom, så Kim Blach, havde
helt styr på, hvordan det skulle gøres.

I alt var der 23 deltagere fra følgende
klubber: Tønder, Viborg, Hjørring,
Randers og Herning Ikast-Brande.
Alle var gode til at følge reglerne for
Zoom Banko, alle koncentrerede sig, og
det var nemt at høre tallene, som blev
råbt op. Kim Blach havde ikke en pose
med tal, men i stedet en app på sin
telefon. Så når der blev råbt ”ryst posen”
rystede Kim sin telefon, så alle kunne
se det.
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På sekretariatet havde vi sørget for
præmier, her var blandt andet puslespil,
drikkedunke, skridttællere, solbriller,
mintpastiller og armbånd, alt med
UFL-logo på.
Hvis I skulle have lyst til at prøve at
spille Banko over Zoom i jeres klub, vil vi
på sekretariatet meget gerne hjælpe jer
med at komme i gang. I kan kontakte Mie:
2048 8570 eller Mette: 2234 3133.

Mette Davidsen på
Ligeværds sekretariat
omgivet af
banko-gaver.
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Nyt fra
sekretariatet

Jeg håber, at I alle har haft en godt sommer.
Her kommer lidt praktiske informationer fra mig.

Adresseændring og
registrering af medlemmer
Når medlemmerne skifter adresse, er
det vigtigt at give sekretariatet besked.
Det er også vigtigt, at de unge, der
kommer i klubben, er oprettet som
medlemmer. I vil i løbet af året modtage medlemslister fra bogholderiet,
som I kan bruge til at tjekke, om de
unge er registreret.
Man kan tilmelde sig UFL på
hjemmesiden: www.ligevaerd.dk/
bliv-medlem.

Meld jer gerne ind
i frivilligcentret i jeres by
Landsbestyrelsen anbefaler alle klubber
at melde sig ind i frivilligcentret i jeres
by. Det er besluttet, at udgiften hertil
dækkes af UFL landsorganisationen. På
frivilligcentret kan I få hjælp til §18 og
PUF ansøgninger. Har I behov for frivillige
i klubben, har de ofte en database, hvor
de kan sprede budskabet.
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Aktiviteter i klubberne
Af hensyn til DUF, skal I huske at
indsende aktivitetskalendere.

Regnskabet for 2019
Husk at indsende regnskabet for 2019,
referat fra generalforsamling og
gældende vedtægter så snart I har haft
mulighed for at afholde generalforsamlingen under hensyntagen til
Covid-2019/ corona.

Hvis I har spørgsmål eller andet er
I altid velkomne til at skrive til mig på
jette@ligevaerd.dk eller ringe på
2069 0850.
Hilsen Jette

SPIL DIG IND
I DEN DIGITALE VERDEN

DOWNLOAD
DIGISAFE
GRATIS
En app med læringsspil om:
Det digitaliserede Danmark
E-handel
Sociale medier
En hjælpelinje

fra App Store
og Google Play

LiGEværD har udviklet DigiSafe
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UFL Hjørring

1
15

UFL Aalborg

UFL Thy/Mors

10
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UFL Randers

UFL Vestjylland

5

9

UFL Rosenholm

UFL Herning Ikast-Brande
6
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UFL Silkeborg

23

UFL Grenaa

11

UFL 8800/Viborg

3

UFL Klub 8000C

2

UFL AArhus

UFL Ringkøbing/Skjern
12
17

UFL Storkøbenhavn

UFL Vejle

22

UFL Roskilde

19

13

8

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

UFL Vestsjælland
4

20

UFL Klub Futura

UFL Vest fyn
21

38

UFL Svendborg

16

14

UFL Tønder

UFL Sønderborg

1

UFL Aalborg

13

Formand: Daniel Jørgensen, 30 42 20 91
Vejleder: Marco Schneider, 53 62 02 70
2

3

6

16

17

Formand: Michael Ø. Nielsen, 28 77 66 83
Vejleder: Lars Elkjær, 30 72 10 09
Vejleder: Dorte Sivertsen, 30 26 41 97
9

UFL 8800/Viborg

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

18

19

12

20

UFL Vestfyn

Vejleder: Poul Poulsen, 23 30 31 62
21

UFL Svendborg

Formand: Chris Rosenbæk Rasmussen,
chrisrosenbaek@gmail.com
Vejleder: Birthe Ramsgaard, 40 33 18 91
www.ufl-svendborg.dk

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

22

UFL Storkøbenhavn

23

Formand: Sandra Blachfeldt, 31 20 50 97
Vejleder: Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkobenhavn.dk
Klubsted: Glostrup

UFL Vestsjælland

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

UFL Randers

UFL Rosenholm

UFL Vestjylland

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

Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Vejleder: Kim Blach, 21 42 82 16
11

UFL Vejle

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

UFL Hjørring

UFL Lillebælt

UFL Tønder

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

Formand: Jeanette Christensen, 27 29 67 45
Vejleder: Lisbeth Holst, 30 85 86 77
8

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
7

15

UFL Grenaa

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

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

5

14

UFL 8000C Aarhus

Formand: Tea Møller Christiansen, 29 80 86 50
Vejleder: Laura Taulbjerg, 30 82 61 96
Mail: ufl.klub8000c@gmail.com
4

Formand: Isakur Johannesen, 41 25 42 25
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 Sydvest

UFL Roskilde

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

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
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Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov

Rådgivning

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

