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Formanden 
har ordet

Jeg ønsker alle  en god læsning

Jeg ved, at det er svært i denne tid, hvor nogle går hjemme og har gjort 
det hele tiden, mens andre er blevet sendt på arbejde igen. 

Jeg har været med til lave aktiviteter på UFL-facebooksiden, så vi kan 
holde os i gang - blev endelig ved med at bruge siden. Det har været en 
udfordring at lave aktiviteter og få andre med, men også sjovt. 

Bliv ved med at holde hovedet højt og pas på i hinanden i denne tid 

Mange knus og kram 
fra Mette Holm, formand for UFL

Kære UFL’er
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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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Danmark blev lukket ned pga. Corona. Det 
betød, at alle UFL-klubberne måtte lukke. 
Ingen vidste hvornår klubberne kunne  
samles igen, og det ved vi stadigvæk ikke. 

Det er vigtigt at holde kontakten, selv om 
klubberne ikke er åbne, og det kan man 
gøre online. På sekretariatet blev vi enige 
om, at I skulle mærke, at UFL er en lands- 
forening. Derfor begyndte vi at lave  
aktiviteter i facebookgruppen Ufl. Her har 
mange af jer deltaget i de aktiviteter, vi har 
fundet på, og det er fantastisk. Ufl facebook- 
gruppen er blevet større, og mange er jer  
er gode til at lægge billeder op af jeres  
hverdag og de ting, I laver. 

Støtte fra Trygfonden  
til digitale klubaftener
Flere UFL-klubber er begyndt med digitale 
klubaftener, hvor de mødes på Skype, 
Zoom, Messenger eller andre portaler. De 
lokale aktiviteter og aktiviteten i Ufl facebook- 
gruppen gav idéen til at søge om midler hos 
Trygfonden til at lave digitale klubaftener, 

sådan at alle klubber kan få mulighed for  
at mødes til online til klubaktiviteter. Vi er så  
heldige, at Trygfonden vil støtte, at ALLE 
UFL-klubber kan komme i gang med at  
holde digitale klubaftener over Zoom. Vi 
glæder os utrolig meget til, at I alle  
kommer i gang. 

Formålet er, at I skal blive ved med at 
have kontakt med hinanden, selvom I ikke 
kan mødes i klubben. Coronatiden er, for  
nogen, en meget hård tid. Det er hårdt ikke 
at kunne være sammen med jeres venner, 
som I plejer. De digitale klubaftener kan 
ikke erstatte jeres almindelige klubaftener, 
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Digitale  
klubaftener  
på vej til alle  
UFL-klubber

Mød dine venner 
med Zoom



men det er en måde, hvorpå I kan få set  
jeres venner. Vi håber på, at de digitale  
klubaftener kan hjælpe til, at I stadig holder  
kontakten med hinanden. 

Der er også præmier på vej
I projektet har vi fået penge til at sende 
præmier ud til jer. Alle UFL-medlemmer vil 
modtage en lille pakke med posten. I  
pakken vil der både være en lille gave, der 
vil også være noget, I kan lave på afstand 
sammen med jeres venner i UFL-klubben. 
Alt det vil jeres vejledere i klubben fortælle 
jer mere om. Hver klub modtager en  

præmiekasse. Her vil være præmier, som  
I kan bruge, hvis I laver konkurrencer på  
de digitale klubaftener. 

De digitale klubaftener er noget nyt. Det 
kan være svært at prøve noget nyt, så det 
kræver, at I er modige, og tør prøve det, 
selvom I ikke kender til det. Vi håber, at I 
alle har lyst til at prøve kræfter med de  
digitale klubaftener. Så I kan holde  
kontakten med hinanden, indtil UFL- 
klubberne åbner igen. 

7



8

Nyt fra  
Storkøbenhavn

Fortællinger fra et lukket Danmark

Her i UFL Storkøbenhavn er vi også ramt  
af Corona-krisen og derfor kommer der  
her i stedet for vores normale artikel et  
par historier fra medlemmer, der hver giver 
sin fortælling om, hvordan der har været,  
siden Danmark blev lukket ned.

Den første, vi skal høre fra, er Anita:

Mit navn er Anita, og jeg arbejder til daglig på 
et madsted på Københavns Hovedbanegård. 

Da jeg hørte, at Danmark skulle lukkes ned, 
tænkte jeg, at det er da godt nok noget lort, for 
så kan man ingenting, ikke engang arbejde. 

Men jeg har nu været hjemmegående i 1,5 
måned og har passet en af mine gode venner, 
som også går i UFL, så på den måde har det 
været godt.

Jeg savner min hverdag i UFL og vennerne 
og selvfølgelig også mit arbejde.

Håber det hele snart bliver godt igen, og at 
vi alle kan være sammen som før.

Hilsen Anita

Den næste, vi skal høre fra, er Mia:

Jeg arbejder på en cafe til daglig, og da jeg 
hørte, at Danmark skulle lukkes ned, blev jeg 
bange, men efter 1,5 måned har jeg indset,  
at det ikke hjælper at være bange. 

Jeg går mange ture med min veninde 
Sandra og med min kæreste. 

Sandra og jeg snakker sammen hver dag 
over messenger, og vi griner ofte af hinanden.

Vi er blevet enige om, at dette Lock Down 
er vores sommerferie på en måde, da vi begge 
er offentligt ansatte og ikke kan holde normal 
ferie i år. 

Jeg savner alle fra arbejdet og UFL rigtig 
meget.

Hilsen Mia

Ja, det er indlysende, at Corona’en har fået 
sit indtag og påvirket os alle. 

Her til sidst skal vi høre Daniel 
Brandt’s historie om, hvordan han 
tackler hverdagen med COVID-19.
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Mit navn er Daniel.
Look down for mig betød pludselig en  
nedlukning af hele det Danmark, jeg elsker  
og holder allermest af. 

Ingen fødselsdag med dem, jeg elsker og  
holder af, ingen venner at måtte besøge osv.

Men på trods af det betød det også en ny 
måde at være sammen på, trods afstand  
og forbud.

Min dejlige familie, mine venner og min  
kæreste – jeg har næsten haft daglig kontakt 
med dem alle og har virkelig nydt at blive  
ringet til på MSN. 

Det positive ved denne tid er dog også, at jeg 
har fået skrevet en masse nye sange og digte  
til både min papfar, min kæreste og en Corona 
sang til TV!

Her fra UFL-Storkøbenhavn kommer  
vi med et godt råd til alle:

”Hold modet oppe. Vi kommer igennem  
det samlet og ses på den anden side”

Mange hilsner fra os. 

Billeder fra  
dengang, vi stadig 

kunne mødes
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Nyt fra  
Vestsjælland Klubaften  

før corona
Fredag den 6. marts havde vi besøg 
af Ingse. Hun holdt et spændende 
foredrag om, hvordan det er at føle 
sig ensom og hvordan man kan  
sørge for, at der ikke er nogle, der 
føler sig udenfor. Vi fik nogle sjove 
øvelser undervejs, og fik stillet en 
masse gode spørgsmål. Ingse havde 
også en overraskelse med til os: Det 
var en, der skulle spille guitar, hvor 
vi skulle synge flere sjove fælles- 
sange. Det var en rigtig god aften. 



I høstugen laver vi æblemost, marmelade og andet godt

 

Kom med på Tour de Djurs 

4 dages cykeltur rundt på Djursland

Vi slutter med 2 juleuger med teatertur og hygge!

Langt højskoleophold i efteråret fra 9. august

Billedkunst, friluftsliv, musik og motion

Tilmeld dig 12/18 uger, eller et helt skoleår

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

COVID-19
Vi er særligt opmærksomme på, at vi skal passe på 

hinanden i denne tid. Det betyder, at hele efterårs- 

holdet følges ad fra starten og i de følgende 12 eller 

18 uger med alle de fantastiske oplevelser og det 

fællesskab, det giver. Af samme grund har vi aflyst 

årets studietur til Kreta og lukket for korte ophold 

og kurser i efteråret 2020.

Tilmeld dig nu for at være sikker på en plads, da 

vi kan være nødt til at begrænse antallet af pladser! 

Læs mere på djfh.dk/efteraar2020

Tag på højskole!

Tag med til x-Factor fest og kom på scenen!
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Nyt fra  
Vestjylland

Interview med  
4 klubmedlemmer

Vi har stillet nogle af klubmedlemmerne nogle  
spørgsmål, som de har svaret på. Derudover  
holder vi virtuel klubaften om mandagen.

Her er spørgsmålene:  
•   Hvad hedder du? 
•  Hvor gammel er du? 
•  Hvor længe har du gået i klubben? 
•  Hvad laver du til hverdag? 
•  Hvad synes du om at klubben er lukket?
•  Hvad savner du mest ved klubben?
•   Er der noget, vi kan gøre som klub, for at ventetiden ikke bliver for lang? 
•   Hvad bruger du tiden på, nu hvor klubben er lukket?
•   Er der noget, du glæder dig til, når klubben åbner igen? 
•   Hvad betyder klubben for dig? 

Og her er svarene fra medlemmerne:

Virtuel  
klubaften
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Sabina
Hej, jeg hedder Sabina Merete Højsgaard Pedersen. 
Jeg er 36 år og går i UFL Vestjylland. Jeg synes, det er 
hårdt, at klubben er lukket på grund af Corona. Jeg 
savner alle mine venner i klubben og alle de ting, vi 
laver – vi spiller, hygger og tager på ture sammen. 

Jeg synes, det er fedt, I laver video live med U11 
Vestjylland. Når man ikke kan se hinanden, at man så 
kan få lov at snakke med sine venner. At man kan 
være der, som den man er, og ingen kigger ned på en, 
fordi man er anderledes. Jeg prioriterer så vidt muligt 
at komme i klubben så meget, jeg kan, og ønsker  
stadig at fortsætte selvom jeg måske flytter. Jeg skal 
nok få lov at komme i klubben, når jeg har lyst, fordi 
min venskaber er der, og dem vil jeg ikke miste på 
grund af, at jeg flytter. Jeg vil sige med glæde at Vest-
jylland er en ok klub. Jeg har været medlem siden 
2014. Jeg prøver at lave noget kreativt og tænke  
positivt og håber på, at den kommer til at åbne  
i nærmere fremtid, og så går jeg tur med hunden.

Anders
Jeg hedder Anders Riis Jensen. Jeg er 29 år 
gammel, bliver snart 30. Jeg har været i  
klubben i 4 år. Til hverdag arbejder jeg ved 
Struer Håndbryg, hvor jeg lige er startet i job. 
Jeg synes, det er træls, at klubben er lukket 
ned, men igen det er nødvendigt, for at vi kan 
komme det her corona til livs. Det, jeg savner 
ved klubben er at samles med mine venner 
og det hyggelige samværd. Jeg spiller FIFA og 
arbejder. Nej, jeg ved ikke, om der er noget, 
man kan gøre for, at ventetiden bliver  
kortere. Glæder mig til at se mine venner 
igen. Klubben betyder alt for mig. 

"Jeg savner alle mine 
venner i klubben"



14

Niklas
Hvad hedder du?
Niklas Vendelboe

Hvor gammel er du?
29 år

Hvor længe har du gået i klubben?
7 eller 6 år – kan ikke helt huske det.

Hvad laver du til hverdag?
Jeg arbejder på Ausumgaard som fleksjobber, 
hvor jeg er med til at give en ekstra hånd i 
landbruget eller biogasanlæget og slår græs  
og alt muligt renoveringensarbejde.

Hvad synes du om, at klubben er lukket? 
Synes det er virkelig træls, for savner virkelig 
klubben og samværet i klubben, men det er 
forståeligt, at man er nødt til at lukke.

Hvad savner du mest ved klubben?
Venner/ veninder. Fællesskabet, samværet  
og bare at sidde og snakke og spise kage  
og drikke kaffe.

Er der noget, vi kan gøre som klub,  
for at ventetiden ikke bliver for lang?

UFL video er en super god idé, hvor vi  
stadigvæk har fællesskabet – bare på  
en anden måde.

Hvad bruger du tiden på,  
nu hvor klubben er lukket?
Arbejde og går nogen ture og cykler  
mødes med lidt få mennesker, med  
afstand selvfølgelig.

Er der noget, du glæder dig til,  
når klubben åbner igen?
Jeg glæder mig til igen at komme i klubben  
og være sammen med vennerne og bare  
snakke og spille spil og høre til, hvordan  
de andre har haft det i alt den tid.

Hvad betyder klubben for dig?
Klubben betyder alt. Jeg har fået de tætteste 
venner i klubben og det er jeg virkelig glad,  
for vi har det bare så hyggeligt, synes jeg, så er 
virkelig glad for, jeg meldte mig til UFL klub-
ben. Og så nyder jeg at være sammen med  
andre klubber til blandt andet bestyrelses-
weekender og landsmøde. 

UFL video er en super god 
idé, hvor vi stadigvæk har 

fællesskabet – bare på  
en anden måde.
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Lotte
Jeg hedder Lotte, jeg er 19 år (bliver 20 til oktober). Jeg har gået i klubben i et år. Til 
hverdag går jeg på EGU uddannelsen, hvor jeg arbejder i et køkken 3 dage om ugen 
og går i skole 2 dage om ugen. Jeg synes, det er træls, at klubben er lukket, men kan jo 
godt forstå det, da man kan smitte hinanden. Jeg savner klubben mest, fordi der er 
godt fællesskab, humor og at man accepterer hinanden med det handicap, man har. 
Vores formand kom med en ide her for nogle uger siden om at holde online klub- 
aften, hvor vi kunne snakke sammen. Det, synes jeg, var en rigtig god ide, men en 
skam at der ikke var mere opbakning, end der var. I denne tid, hvor der er corona, 
bruger jeg tiden på at sørge for at holde kontakten med mine venner og laver mange 
ting. Jeg glæder mig meget til, at klubben åbner for at se mine venner og veninder.  
Og for at mødes og gør noget sammen. Klubben betyder rigtig meget for mig, da jeg 
føler, at alle er velkommen i klubben, selv om man har et handicap. 

Jeg savner klubben 
mest, fordi der er 
godt fællesskab
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Nyt fra  
Klub 8000 C

Facetime  
og sms’er
Mandag den 9. marts havde vi en  
super hyggelig krea-aften uden nogen 
ide om, at det skulle være vores sidste 
fysiske klubaften i lang tid. Pludselig 
skulle vi lukke ned på ubestemt tid 
grundet Corona. 

Vi har under Corona perioden lavet 
Face Time aftener. Vi har også lavet 
TIP en 13ér om vores klub. Det er rart, 
at vi laver sådan noget, fordi det kan 
være svært at finde på noget at lave 
selv, når alt er lukket ned. 

Det er godt, at vi kan Face Time, 
fordi ellers havde det været endnu 
sværere. Det hjælper nemlig meget, at 
man kan se hinanden. Noget andet, 
der har været godt, er vejret – det er 
rart, at man kan gå udenfor.

Nogen af os er heldige at bo sammen 
med nogen i et bofællesskab, fordi så 
har vi hele tiden nogen at være sammen 
med, men der er også nogen som bor 
alene, og ikke har nogen at være s 
ammen med så tit – de har det ekstra 
hårdt. Så det er her især godt, at vi har 
kunnet skrive og snakke sammen over 
sms og Face Time.

Selvom vi har online klubaftener, 
savner vi at komme nede i klubben, 
for det er ikke helt det samme at  
snakke over mobilen som det er at 
være nede i klubben. 

Skrevet af Julie



Har du hørt  
Ligeværds nye 
podcast?
Ligeværd er begyndt at lave podcast. Hver anden mandag  
udkommer der en ny episode af podcasten, som hedder ”Lige  
værd at vide”. Hver episode handler om noget, der er vigtigt  
i Ligeværd lige nu. En af episoderne har for eksempel handlet  
om ensomhed, hvor Pernille fra bestyrelsen medvirkede. 

Du kan finde de forskellige episoder flere steder: 

•   Ligevaerd.dk/podcast

•   I Apples podcast-app

•   I Googles podcast-app

•   På Spotify

Send os gerne en mail, hvis  
du har en god ide til et emne. 

Send din mail til Helene:  

helene@ligevaerd.dk
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Nyt fra  
Roskilde

Et digitalt  
sammenhold  
i Roskilde

Et anderledes forår må være dét, der 
kendetegner forårets klubaktivitet i 
Roskilde bedst. Et forår, der ellers 
skulle have budt på festival, speedway 
og bowling, er i stedet blevet byttet ud 
med ’digitale klubaftener’, hvor vores 
unge mennesker holder kontakten 
med gode råd og anbefalinger via 
Messenger. 

Vi har - i hvad der føles som evig- 
heder efterhånden - forsøgt at holde 
humøret højt via en ugentlig digital 
klubaften. Her er verdens tilstand  
blevet drøftet, og de unge har haft 
mulighed for at komme med små 
anekdoter fra deres nu anderledes 
hverdag. Her er der blevet uddelt  
gode råd og ’virtuelle krammere’ til  
deres savnede kammerater.

 
 
 
 
 
Vi håber meget på, at vi snart går en 
lysere fremtid i møde, og at vi får  
muligheden sammen for at bringe 
sommeren nær, når vi forhåbentlig 
snart kan ses i den fysiske verden.

Ellers vil vi benytte lejligheden til  
at sende varme digitale tanker til alle 
omkring organisationen Ligeværd. 
Med et ønske om, at I alle har det 
godt, og at vi snart kan ses igen. 

De bedste hilsner,
Klub Ligeværd – Roskilde,
Frederik Bramming
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Video cam aften
 
I denne her svære tid kan man jo 
ikke komme i klub og mødes med 
sine venner og sine søde vejledere.

Os i Vejle prøvede den 30. april 
at være på video cam med hin- 
anden fra kl. 18 til 20. Vi var 9 til 11 
personer, der var på. Den vejleder, 
som var der, spurgte hvordan vi 
havde det i denne svære tid. Ellers 
kunne vi se, hvem der kunne tegne 
den flotte tegning ud fra det, der 
blev sagt, man skulle. Den, der  
lavede den flotteste tegning, fik 1 
point. Det skal vi prøve igen. Det 
var en skam, at der ikke var flere, 
der deltog i det fra klubben. 

Nyt fra  
Vejle

Den, der lavede  
den flotteste  

tegning, fik 1 point

Digital  
tegnekonkurrence 
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Nyt fra  
Lillebælt

Skypemøder  
og havearbejde
Her hos UFL Lillebælt har vi jo heller ikke  
kunnet mødes til klubaften på grund af  
coronavirus. Vi har alligevel haft kontakt med  
hinanden på forskellige måder. Da man gerne 
må mødes et par stykker med god afstand, er 
der nogle, som har gået ture sammen. Vi har 
også brugt Skype, skrevet sammen eller  
ringet til hinanden. 

Derfor kan vi fortælle lidt om, hvad tiden er 
gået med, når det meste af landet er lukket 
ned. I en kolonihave er der plantet krydder- 
urter og lavet bålsted. Andre har plantet  
blomster i krukker eller lagt fliser. På Dronnin-
gens fødselsdag blev der flaget, og mange sang 
fællessang for hende – hver for sig. I det gode 
vejr kommer dyrene rigtig frem, og ænderne er 
ikke særlig bange for at komme tæt på. Det er 
også altid rart at komme på besøg hos nogen, 
som har fået et kuld hundehvalpe. Og en tur på 
hesteryg er godt for både kroppen og humøret. 
Vi håber snart, at vi kan mødes i klubben igen, 
for det savner vi. 

Hundehvalpe får  
smilet frem
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Nogen har været  
på havearbejde
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Nyt fra  
Svendborg

UFL Svenborg  
modtog Årets  
Handicappris

I vores klub bliver det registreret, om vi 
kommer, og i 2019 havde vi et medlem som 
kom alle gange. Så første klubaften i februar 
startede vi med at fejre Orla, som havde 
100% fremmøde og han fik en flot roset. 
Der var mange, som lå på over 90%.

Grunden til, at vi kigger på hvem som 
kommer, er, at vi har en lang venteliste,  
og hvis der er nogen som ikke bruger  
tilbuddet, skal de ikke tage pladsen fra  
en, som kan have glæde af at være med  
i fællesskabet.

Hvis man ikke kommer ret tit, lærer  
man heller ikke de andre at kende og får 
ikke noget tilfælles med de andre.

På en anden klubaften i februar havde 
Joanna fra vores klub valgt at holde fore-
drag om hendes barndom og de ting, hun 
kæmper med. Det giver et fantastisk indblik 
i at forstå, hvad hun kæmper med, og det 
giver andre mod på at snakke med hende 
om noget af det, som de selv kæmper med.

I Svendborg har vi haft megen kontakt til 
politikere og forskellige udvalg, bl.a. fordi vi 
havde brug for større lokaler, men der har 
også været flere andre ting, vi har gjort os 
bemærket med. Det gjorde, at vi var dem, 
som blev udvalgt til at skulle modtage årets 
Handicap pris. Alle de sociale foreninger var 
inviteret til spisning og indslag i et Kultur-
center, ca. 250 mennesker. Hele bestyrelsen 
fra UFL Svendborg skulle på scenen og 
modtage prisen. Vi havde heldigvis lige fået 
nye trøjer, som Chris fra klubben har lavet 
nyt logo til. Der blev taget mange fotos, 
men vi vil helst vise det, hvor logoet på  
ryggen kan ses og at vi nu er kommet i mål 
med vores klub i kommunen.

Vi er stadig aktive i kommunen. Nu, hvor 
Danmark er lukket ned, havde en politiker 
fået den ide, at de blomster, som gartneren 
ikke kunne sælge ud af landet, kunne han 
forære til alle beboere på bosteder og pleje-
hjem i Svendborg kommune. Vi blev spurgt 
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om, hvor mange blomster vi skulle have til 
vores medlemmer og tilbød så også at køre 
ud med blomster til mange af de andre. Så 
det endte med, at Thomas og Chris i to 
dage kørte flere tusinde blomster ud og 
samtidig nåede forbi mange af vores egne 
medlemmer.

Lige inden Danmark lukkede ned, nåede 
vi at holde årets generalforsamling. På  
klubaftenen inden var der op til flere, som 
holdt en tale om, hvorfor medlemmerne 

skulle stemme på dem. Det er så dejligt,  
at der altid er mange, som stiller op til  
bestyrelsen, og vi har kampvalg hvert år. 
Lars Nielsen kunne ikke stille op igen pga. 
den nye regel om alder, så nu hedder  
vores formand Chris

Vi skulle have været på 3 dages ferie til 
Gråsten fra den 16.-19. april, hvor der var 
lejet sommerhuse. Det har vi fået rykket  
til september, så det er ikke aflyst – kun  
udsat. 

Vi modtog handicap- 
prisen i flotte nye 

klubtrøjer
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Nyt fra  
Randers

Vi har  
også plantet  
UFL-karse
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Gåture med afstand og online banko
I denne lidt underlige tid, vi lever i med  
alt det her COVID19, hvor vi ikke må mødes 
i klubben, som vi plejer, må vi være lidt  
kreative i forhold til at få set hinanden på 
afstand.

Så derfor er der arrangeret lidt forskel-
ligt i vores klub som fællesspisninger over 
et videoopkald på messenger, hvor vi så  
afholder fællesspisninger i hver vores stue 
med vores aftensmad. Her blev der blev 
snakket og hygget til den store guld- 
medalje, og det føles næsten som en  
normal fællesspisning pånær kontakten 
med hinanden, som savnes.

Vi har også holdt online banko over ZOOM, 
hvor vi vær især lavede vores egne banko 
plader. Der var præmier på 1 række og 1 
fuld plade. 

Der har også været mulighed for at gå 
en tur sammen, dog på afstand.

Der er også blevet sået en omgang UFL 
karse, som hvis ikke gik helt som planlagt.

Udover dette har et af vores klub- 
medlemmer, Per, den 1. april haft 20 års 
jubilæum på sin arbejdsplads på Randers 
Bibliotek, hvor han som en sand kunstner 
hurtigt og effektivt stiller bøger på plads.  
Så derfor skal der også her lyde et stort  
TILLYKKE med jubilæumet, Per. 
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Nyt fra  
Herning-Ikast

Brande

Natasia har besøgt 
venner på god  

afstand til kaffe og 
en enkelt øl
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Louise har også  
lavet et puslespil 
med 1000 brikker
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Nyt fra  
Aalborg

Skypefest til kl. 1 om natten!
Der er desværre ikke sket så meget i vores 
klub i Aalborg i disse Corona-tider.

Vi holder humøret op og nøjes med at 
mødes på Skype, hvor der allerede har  
været en del klubaftener med ca. 10 – 15 
medlemmer. Vi har også holdt en fest over 
Skype, hvor der blev spillet musik og  
snakket helt til kl. 1 om natten.

Ud over dette har en af vores vejledere 
inviteret en lille gruppe af medlemmer til 
hyggelige gåture i Aalborg Vestbyen med 
afsluttende hygge i hans baghave med kaffe 
og kage og pandekager, selvfølgelig med 

god afstand til hinanden. Og efter vores ene 
tur fik både nogen medlemmer og en  
vejleder en gratis sommerklipning af en  
af vores medlemmer. 

Lidt nyt er der sket. UFL Aalborg har fået 
en kanon god aftale med en virksomhed i 
Nibe, som er i gang med at lave fantastiske 
klubtrøjer, t-shirts og baseball-caps. Dette 
er en god måde at reklamere for Unge for 
Ligeværd samtidig med at vise vores 
klubånd og fællesskab, synes vi her i  
Aalborg. 

Nyt klubtøj  
på vej
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Gåture med  
god afstand
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Vores vejleder  
er god til at bage!

Reklame  
for klubben
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Nyt fra  
Tønder

Spis sammen hver for sig

Ja, dette er en meget mærkelig tid, men  
efterhånden som vi indså, hvor svær en tid 
vi stod i, begyndte tankerne også at fylde 
mere og mere. Cæcilie fra UFL-Tønder kom 
med den fantastiske ide om, at vi kunne 
snakke sammen online. Jeg troede, det var 
lige til, men fandt dog ud af, at det måske 
ikke var så let, som jeg troede.  Jeg troede 
egentlig bare, jeg kunne ringe inde fra  
Facebook, men det kunne man ikke. Så fik 
jeg lavet en Messengergruppe med hjælp 
fra en af vores kloge vejledere, men det var 
også noget “joks”, hvor jeg ikke kunne få  
alle med. Så vi gik over til Skype, hvor en  
del af os først skulle oprettes og finde ud  
af det. Men jeg synes stadig ikke, det er det 
optimale. Men jeg tror, vi synes, det er lidt  
sjovt alligevel.

Jeg har også opdaget, at Frivilligcenteret i 
Tønder har opstartet et projekt, der hedder 
“Spis sammen hver for sig, som går ud på, 
at der er blevet givet nogle penge til at give 

udsatte unge en mulighed for at mødes om 
et måltid, så vi kunne være sammen hver 
for sig for at mindske risikoen for smitte. 
Det startede vi på onsdag den 29/4, hvor 
man bestilte noget mad, som nogle af vores 
fantastiske frivillige kørte rundt og afleverede, 
udenfor vores dør selvfølgelig for at undgå 
smitte. Det er så meningen, at man skal  
logge på noget, der hedder zoom, hvor man 
så kan se hinanden, imens man spiser. Og 
meningen er, at det fortsætter så længe, der 
penge til det, og det regner vi med, det er et 
godt stykke tid endnu.

Ellers håber vi fra UFL-Tønder, at I alle er 
sunde og raske, selvom der nok også er 
mange, der er blevet revet ud af den hver-
dag, vi alle har så hamrende meget behov 
for. Og forhåbentlig ses vi alle igen på den 
anden side af denne virkelig mærkelige  
situation. 

Skrevet af Randi
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Nyt fra  
Ringkøbing

Kører rundt  
med gaver
Nu er det vist tid til lidt fra os. Vi har i vinter 
prøvet at have en aften mere, hvor vi ville 
spise sammen i små grupper. Vi fik det ikke 
helt til at fungere, men er klar til at  
fortsætte i efteråret/vinter med nogle juste-
ringer. Men nøj, hvor vi har glædet os til  
foråret, for så at blive modtaget af Corona. 
Og vi er alle ramt på en eller anden måde. Vi 
søgte midler fra Tuborgfonden til at kunne 
glæde vores egne UFL gr., men også dem, 
der er derude, hvor det nu er særligt svært 
for. Det første, vi gjorde, var at køre rundt til 
vores UFL medlemmer, som sagde JA TAK 

med et påskeæg og en lille hilsen. Så kørte 
vores frivillige rundt og ønskede god påske. 
Lige nu prøver vi at komme ud til dem, som 
trænger til en lille hyggegave igennem  
deres bostøtte.

Vi trænger bare til snak og hygge, og  
derfor er mandage eftermiddage sat af til 
hygge, snak og strik/hækle, og vi sidder bare 
ved hvert vores bord, så vi holder afstand. 
Men som alle jer andre, glæder vi os til  
at samles og holde en hel almindelig  
klubaften. 
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LANDBRUG & BUTIK  
HAVE/ANLÆG 

MURER/TØMRER

Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.  |   Tlf.:  86 66 22 30

havredal@havredal.dk  |   havredal.dk

 

90 %
går direkte i job
efter uddannelse

på skolen

Påskeæg og  
hilsen fik smilene 

frem

Mandagshygge  
med stor afstand
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På grund af corona-krisen er det blevet besluttet at 
ændre landsmødet til et endags-arrangement.  
Derfor skal I sætte kryds i jeres kalender den  
26. september, hvor vi håber at afholde UFL  
Landsmøde og generalforsamling. Det bliver altså 
uden fest om aftenen og uden overnatning.

Vi bliver nødt til at vente på Mette Frederiksens  
udmelding om, hvor mange og hvordan vi må samles. 
Derfor vil information og tilmelding til arrangementet 
komme til at foregå via mail og på Ligeværd.dk.

Vi håber, I alle har det godt og glæder os til at  
se jer alle. 

Kære alle UFL’er

Status på 
Landsmødet 

2020

Glad dansestemning 
til landsmødet 2019
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Vi glæder os til vi alle 
er samlet
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Regnskab  
2019

Nedenfor finder I det regnskab, som 
vores revisor har gennemgået og revi-
deret. Regnskabet bliver gennemgået 
på UFL’s landsbestyrelsesmøde, hvor  
vi sammenligner tallene i regnskabet 
med budgettet/forventningerne for 
2019. Årets resultat for 2019 udviser et 
underskud på kr. 13.140, hvilket er kr. 
14.091 dårligere end resultatet i 2018.

Der var budgetteret med et under-
skud i 2019 på kr. 27.793, og på bag-
grund heraf anses årets resultat for 
tilfredsstillende.

Indtægter: Vi har opnået kr. 
587.967 større indtægter i 2019 end i 
forhold til 2018.

Den væsentligste forskel er, at vi 
har afsluttet DigiSafe projektet, men i 
stedet nu har projektet Identitetstyveri.

Angående kontingenter er der en 
nedgang på ca. kr.  5.000.  

I tilskud fra DUF har vi fået bevilget 
ca. kr. 13.000 mere end i 2018.

Annoncesalget i medlemsbladet er 
øget i 2019, hvor vi har ca. kr. 7.000 
mere i indtægter. 

Udgifter: Tjenesteydelser: Vi har  
udgifter til honorarer på ca. kr. 12.000 
og kørselsforbrug på ca. kr. 22.000. 

Udgiften til trykning/forsendelse af 
medlemsblad er steget i forhold til 
2018. Det skyldes, at vi har lavet aftale 
med nyt trykkeri omkring layout, og 
aftale med Post Nord omkring om- 
deling af bladet. Udgiften er ca.  
kr. 46.000 større end i 2018.

Administrationsomkostninger er 
steget med ca. kr. 14.000. Dette  
skyldes, at bidraget til Ligeværd er  
reguleret med 2%, hvilket vores revisor 
har anbefalet. De øvrige administrations- 
omkostninger er stort set tilsvarende 
niveau som i 2018.

Da vores resultat er et underskud 
på kr. 13.140, reduceres vores egen- 
kapital (vores opsparing) til kr. 187.840.

Vores medlemstal er pr. 31/12-19 
opgjort til 1.166 medlemmer. Med 446 
DUF-medlemmer under 30 år og 321 
medlemmer over 30 år, 186 senior-
medlemmer samt 213 støttemedlem-
mer. Pr. 31/12-18 var medlemstallet 
1.133 med 464 UDF-medlemmer under 
30 år og 435 over 30 år samt 234  
støttemedlemmer.

Regnskabet fremlægges på den 
kommende generalforsamling. 
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BALANCE 2019
  

Aktiver 2019 2018

Andre tilgodehavender  28.622  152.319

Mellemregning Ligeværd  -    175.399

Tilgodehavender i alt  28.622  327.718

Likvide beholdninger  706.462  120.504

Omsætningsaktiver i alt  735.084  448.222 

Aktiver i alt  735.084  448.222

RESULTATOPGØRELSE 2019  
 2019 2018

Indtægter 2.319.958 1.731.991

Projekter -1.432.709 -926.439

Mødeaktiviteter -82.760 -148.567

Tjenesteydelser -33.615 68.088

Medlemsblad -226.020 -179.859

Administrationsomkostninger -557.994 -544.263

Årets resultat -13.140 951

Passiver 2019 2018

Egenkapital primo  200.980  200.029

Overført overskud / underskud  -13.140  951

Egenkapital  187.840  200.980

Leverandør af tjenesteydelser  547.244  247.242

Kortfristede gældsforpligtigelser  547.244  247.242

Gældsforpligtigelser i alt  547.244  247.242

Passiver i alt  735.084  448.222
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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: Tea Møller Christiansen, 29 80 86 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: Solveig Vejen, 28 35 66 60

UFL  Lillebælt
Formand: Michael Ø. Nielsen, 28 77 66 83
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: Glostrup
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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


