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Formanden 
har ordet

Jeg ønsker alle  en god læsning

Så er vi forbi landsmødet på Zoom. Jeg synes, at det gik rigtig godt.  
Det var rigtig mange, der deltog – stor klapsalve til jer. Jeg har hørt,  
at bestyrelsesdagen gik rigtig godt – har kun hørt positivt.

Jeg håber, at alle har det godt trods corona. Der vil begynde at komme  
aktiviteter inde i UFLs Facebook-gruppe nogle gange om ugen fra nogle  
fra landsbestyrelsen. 

Der sendt ansøgning ind til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF),  
og den får vi svar på i december.

Bedste hilsner 
Mette Holm, formand for UFL

Hej alle 
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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
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Mette G. Vesterager
Tlf. 20 92 61 20
8800/Viborg

Pernille
Feldt Poulsen
Holstebro

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

Suppleant
Kasper Hedengrann 
Christensen
Roskilde
Tlf. 30 74 92 80 

Suppleant
Randi Petersen
Tønder
Tlf: 71 72 98 77

Suppleant
Carsten Kock
Sønderborg 

Bestyrelses-
medlemmer 

UFL

Fotos af Randi  
og Carsten kommer  

i næste blad.
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I sidste blad skrev vi, at Jonas Aamand, tidligere 
næstformand, var fra UFL Vejle. Det var en fejl. 
Han er fra UFL Lillebælt. Vi beklager fejlen. 
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UFL bladet
i 2020

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

Tekst og foto  

skal sendes til  

helene@ligevaerd.dk

DEADLINE FOR MATERIALE

 
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. 

Hvis du får 
ny adresse

DECEMBER-bladet 2. november 2020

Et lille tip til de blad-ansvarlige
Hiv siden ud og hæng den  
på dit køleskab.



Årets bestyrelsesdag blev anderledes, end 
vi kender den fra de forrige år, da vi jo er 
blevet ramt af corona-virussen. Så i stedet 
for at det var fra fredag til søndag, som vi 
kender det, så kom vi alle lørdag formiddag 
og tog hjem igen samme dag. 

Dagen startede med præsentation af 
landsbestyrelsen, og info om hvordan vi 
skulle sørge for i løbet af dagen ikke at 
komme for tæt på hinanden og derved 
undgå at smitte.

 

Bestyrelses-
dag 2020

Bestyrelsesdag  
på en ny måde

Vi spillede SOLUM,  
som handler om  

venner, ensomhed  
og fællesskaber.
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Mie fra Ligeværds  
sekretariat hjalp os 

med at spille  
SOLUM.
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Vi skulle spille SOLUM-brætspillet med 
hjælp fra 4 dygtige hjælpere. Alle var meget 
positive for spillet og der var fælles enighed 
om, at SOLUM er et spil, der kan bruges i 
mange sammenhænge i klubberne.

 Efterfølgende var der en masse god 
snak ved bordene og dagen endte med  
afsluttende ord og en ros til alle deltagere. 

Skrevet af Pernille fra UFL Vestjylland

Pauselege  

ude i den  

friske luft.

En glad Pernille  
fra UFL Vestjylland.
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www.stroemmen.nu

E R H V E R V S R E T T E T  S T U 
O G  B O L I G E R  T I L  U N G E  I 
C E N T R U M  A F  R A N D E R S

E T  N A T U R L I G T  F O R L Ø B

Butik | Lager og transport | Køkken og café 

Foto, video & medieproduktion | Pedel og håndværk 

Børn og dagtilbud | Genbrug og produktion | Randers FC



Hvordan støttes UFL-klubberne  
i at være et fællesskab for alle  
unge med særlige behov?
Det var temaet for UFL-vejlederdagen, hvor 
21 vejledere fra hele landet delte erfaringer 
og viden om, hvordan de sammen med 
UFL’erne, skaber rammerne for UFL- 
fællesskabet. Et fællesskab, som kan  
rumme nye medlemmer, som er trygt,  
også når der sker noget nyt, og som kan 
favne forskellighed. Herunder kan du læse 
nogle af pointerne fra vejlederdagen.

Det gode samarbejde med  
skoler og uddannelsessteder
I UFL arbejdes der fokuseret med, at  
flere unge kender til UFL, og får mulighed 
for at blive del af UFL-fællesskabet. 
UFL-klubberne har gode samarbejder med 
skoler og uddannelsessteder i deres lokal-
område. Gennem samarbejdet støttes  
eleverne i at vænne sig til at komme i 
UFL-klubben, og finde vej til klubbens loka-
ler. Trygheden ved at finde vej til klubben 
fremhæves som en vigtig forudsætning for, 
at en ung har mulighed for at deltage i 
UFL-fællesskabet.

Brug Facebook
Nogle UFL-klubber har oprettet en Face-
book-side, hvor unge og deres støtter kan 
se fotos fra klubaftener og beskrivelser af 
aktiviteter. Facebook-siden har også oplys-
ninger om, hvem der skal kontaktes, hvis 
en ung ønsker at besøge klubben for at  
undersøge om UFL er et fællesskab for 
dem. Facebook-siden administreres af  
nogle få vejledere og måske en ung, som 
har særlige kompetencer i forhold til denne 

UFL Vejlederdag 
2020

Vejlederdag 
2020
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opgave. Der er gode erfaringer med, at  
Facebook-siden er en god måde at gøre  
reklame for klubberne på.

Klubberne har også lukkede Facebook- 
grupper for medlemmerne i klubben, hvor 
de kan skrive sammen og dele informa- 
tioner. Den lukkede Facebook-gruppe er 
vigtig for at fastholde fællesskabet mellem 
klubaftenerne.

Inddragelse og ansvar
Det skal være sjovt og en god oplevelse at 
komme som nyt medlem i UFL. Vejlederne 
inddrager nye medlemmer i planlægningen 
af aktiviteter, og støtter dem i at deltage i 
klubben. Inddragelsen sikrer, at nogle af 
klubbens aktiviteter passer til de nye  

medlemmer, og at de har lyst til at blive  
ved med at komme i klubben. 

Spredning i interesser og alder blandt 
medlemmerne kan være en udfordring  
for vejlederen, og der er fokus på at støtte 
de unge i at rumme forskellighed. Det er 
vigtigt, at vejlederne har forskellige kompe-
tencer og alder, fordi det skaber en god  
dynamik i klubben. Det er vigtigt at huske 
at uddelegere ansvar til både UFL’erne  
og unge frivillige. 

Et godt samarbejde  
i vejledergruppen
Vejlederne i UFL brænder alle for, at  
klubberne er den trygge ramme, hvor unge 
med særlige behov kan opbygge nye rela- 
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tioner og fastholde dem, og hvor unge med 
særlige behov vokser med det ansvar de 
får, og på den måde udvikler sig personligt. 
Vejlederne, der deltog på vejlederdagen, 
var opmærksomme på, at det kræver et 
godt samarbejde i en vejledergruppe, og  
at det er vigtigt, at gruppen taler sammen 
– både om det, der går godt, og de situa- 
tioner, som kan være svære. Derfor ville  
flere vejledergrupper forsøge at mødes 10 
minutter efter hver klubaften for at tale afte-
nen i gennem og få en fælles forståelse af, 
hvordan de bedst støtter medlemmerne. 

Fællesskabet i Corona tiden
Nedlukningen af UFL-klubberne og  
Danmark i foråret har haft stor betydning 
for UFL’erne trivsel. De har savnet deres 
klub og kammerater. Vejlederne har brugt 
mange kræfter på at finde nye måde at  
holde UFL-klubbens fællesskab aktivt og 
hjælpe UFL’erne med at bruge digitale  
medier til at fastholde relationer. 

Mange UFL’er har været ramt af ensom-
hed. Alle klubber har forsøgt at fastholde 
UFL-fællesskabet via sociale medier som 
Zoom, Messenger, Facebook og lignende. 

Der er meget forskellige erfaringer med at 
skabe fælles digitale aktiviteter, men poin-
ten er, at det tager tid for de unge at lære 
de nye medier at kende. De digitale klub- 
aftener skal have struktur og rammer, for 
at det bliver en god oplevelse.

Efter sommerferien er klubberne åbnet 
igen, og medlemmerne skal nu vænne sig 
til, at det er sikkert at mødes, hvis corona- 
forholdsreglerne overholdes. Vejledernes 
støtter de unge i igen at være trygge ved at 
mødes og at skabe fælles forståelse af, 
hvad det betyder at holde afstand, hvornår 
der skal sprittes hænder og huske ikke at 
give knus og kramme. Der er stadig UFL’er, 
som ikke kan komme i klubben pga. de er  
i risikogruppen. Der er klubber, som har 
aktiviteter, hvor det er muligt at deltage  
via Zoom, hvis medlemmet ikke kan  
komme i klubben. 

Find inspiration til online klubaktiviteter  
og instruktionsvideoer om hvordan  
Zoom fungerer på www.ligevaerd.dk/ 
om-ligevaerd/projekter/saarbare- 
unge-moedes-online/
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Kære læsere
Dette er min fortælling, om hvad det vil  
sige at have epilepsi.

Jeg tror ikke, der er mange, som forstår 
hvilke ting vi går igennem. Mange folk løber 
bort/slår bremsen i, når man siger, at man 
har epilepsi. Man får hele tiden at vide, at 
du ikke kan det og det grundet epilepsi. Jeg 
kan bevise det modsatte. Jeg har bestået 
både 9. klasses afgangseksamen og en HG 
eksamen, så det kan lade sig gøre.

Nu har jeg levet med denne sygdom i 
snart 44 år, og jeg klarer mig fint i dag. Jeg 
har haft mine kampe med mine forældre  
og den, som har måtte lægge øre til en del 
kampe, er min lillebror.

Jeg fik min epilepsi grundet for lidt ilt  
ved fødslen, og fik feberkramper i 1974.

Jeg har efterhånden også prøvet meget 
forskelligt medicin.

En opfordring til mediecheferne
Jeg synes, at vores medier overser bl.a.  
denne sygdom. Så derfor en opfordring  
til mediecheferne. Tag og kom ud, hvor  
eksperterne er, så I kan få indsigt i denne 
sygdom i stedet for, at det altid skal  
handle om kræft og sult.

Et opråb til politikerne
Og til folketingspolitikerne gælder samme 
opfordring. Lad Epilepsihospitalet blive  
bevaret. Hvis I skulle finde på at spare på 
det område, så kommer der en trodsreak- 
tion. Hvis det lukker, så falder der brænde. 
Lad være med at tage fra de svageste i  
samfundet. Tag fra dem, som har i dyre 
domme. Det kan ikke være rigtigt, at det  
altid går ud over handicappede/ældre/børn. 
Det er altid de 3 grupper, som får kniven. 
Hvem af politikerne tør stå frem og mødes 
med mig i denne sag? Dette nødråb kan I 
ikke sidde overhørig. Hvis I overhører dette, 
så er I ikke dygtige nok til at sidde og  
vedtage love.

I Tårnby kommune må borgerne slås 
med socialrådgiverne om, hvad man ret til 
og ikke ret til. De tror, at de kender deres 
love & paragraffer ud og ind, men der tager 
de fejl. I mit tilfælde måtte jeg kæmpe en 
kamp uden lige for at få mine rettigheder. 
Alene bare det at skulle have kørsel ned til 
Filadelfia, der måtte jeg ligeledes kæmpe en 
kamp. 

Kenneths fortælling
om at have epilepsi   
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Kæmper for at finde et job
Jeg har været igennem arbejdsprøvning, og 
boet sammen med andre unge på et Revali-
deringsophold i Vedbæk på Elleslettegård. 
Jeg har været i forskellige butikker, og kørt 
med fødevarer. Jeg er førtidspensionist og 
kæmper i øjeblikket for at få et job. I er vist 
ikke klar over, hvad  
epilepsimedicin koster.

Alene det er også en kamp uden 
ende. Jeg har det, man i fagsprog 
kalder CP/Cerebral Parese hvilket 
gør, at jeg ikke kan have et normalt 
job. Jeg skal i skånejob, når jeg skal 
have et job. 

Jeg håber, at dette opråb/ 
indsigt i min hverdag kan  
give jer læsere en bedre  
forståelse af, hvad  
epilepsi er. 

Mvh Kenneth  
Thorning Madsen
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Nyt fra
Aalborg

Vi fik lavet nogle rigtig seje 16 gb usb  
nøgler, som man kan have omkring sit 
håndled.

Lørdag den 29.08.2020 kunne vi endelig 
holde årets sommertur, som gik til Fårup 
Sommerland. Medlemmerne var i rigtig 
godt humør, selv der kom lidt regn hist og 
pist. De udtalte sig efter turen med kom-
mentarer så som

”Var virkelig bare en dejlig tur i dag. Vi er 
fantastiske til at skabe hyggelig og god 
stemning i hinandens selskab”.

”Total fed tur” Dejligt at vi har så stærkt 
et sammenhold. Og tak til nogle dejlige  
vejledere - I gør et fantastisk arbejde for  
os alle sammen. Og tak til dem der støttede 
os, så vi fik muligheden for at få så dejlig en 
dag sammen”.

”Det var en god tur trods vejret hen på 
eftermiddagen og maden var god”.

”Synes også det var en rigtig god tur, alle 
var søde og glade. Rigtig god mad og gode 
ture i de forskellige forlystelser.”

”Virkelig god tur. Kanon selskab.  
Og godt vejr.” 

”Super god og hyggelig dag i godt  
selskab med gode og søde mennesker.” 

Lidt nyt er der  
jo sket i Aalborg

Seje USB nøgler
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Vi er fantastiske til at 
skabe hyggelig og god 
stemning i hinandens 

selskab.
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Nyt fra
Svendborg

Fuld fart  
over feltet med 

gokart!
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UFL Svendborg holdt en sommerafslutnings-
fest lige før vi gik på sommerferie.

Vi havde valgt at holde en temafest  
med 70’erne. Vi fik god mad og hyggede  
os meget, og der var dans til musik senere. 
Nogle af os var klædt ud, som var vi fra 
70’erne.

Vi har også haft 4 timers aktiviteter,  
hvor man kunne vælge imellem at spille

minigolf, bowling, gokart, laserworld  
og escape room. Vi spiste hos en af vores 
hjælpere, hvor vi spiste i haven – det var  
meget hyggeligt. 

Nu skal vi snart på en 3-dags-tur til  
Danland, som I hører mere om næste gang. 

Hilsen Lars UFL Svendborg

Sommerfest i Svendborg

Sommer- 
afslutningsfest  

med 70’er tema.
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Nyt fra
Silkeborg

Siden sidst har vi holdt klubaftener, hvor  
vi sørger for at holde afstand og holder  
hygiejnen i top. Vi spiller spil, spiser kage  
og får luftet vores tanker om de små og 
store ting i hverdagene. 

Derudover har vi holdt grillaften i vores 
have, hvor bestyrelsen stod for mad ude-
fra. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor 
medlemmerne gav en hånd med for at få 
det hele til at lykkes. Der blev tændt op i 
grillen og vi fik masser af forskellig god 
mad, vi snakkede og spillede kongespil. 

Grillaften  
og fællesskab

Grillaften med  
lækker mad  

udefra.
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“Det var en  
rigtig hyggelig 
aften, hvor  
medlemmerne 
gav en hånd med 
for at få det hele 
til at lykkes.”

Stemningen  var i top!

Dejligt at  
være samlet. 
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Nyt fra
Tønder

Udflugten  
til Rømø var  

et hit!

SÅ er der gang  
i klubaktiviteterne  
igen

Efter en dejlig sommerferie, startede vi ud 
med en tur til Rømø, hvor vi spiste sand-
wich og hoppede en tur i bølgen blå, da 
sommeren langt om længe var kommet til 
Danmark.

Onsdag d. 19/8 havde vi spilleaften på 
græs, hvor vi bl.a. spillede kongespil og 
kæmpe-ludo og hyggede os. 

Den 26/8 havde vi klubaften og fejrede  
Emmas fødselsdag med sang og fløde- 
boller. En rigtig dejlig aften. 

Onsdag d. 2/9 havde vi fællesspisning, 
hvor Alis og Bjarne havde bestemt og  
sørget for, at vi fik en rigtig velsmagende  
og god lasagne med råkost og flutes. Det 
smagte som altid bare fantastisk. 

Hurraaaa  for Emma!
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Spilleaften med 
kæmpe-ludo.

Hyggelig fællesspisning med lækker lasagne.
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Nyt fra
Vestsjælland

Så er vi startet op igen med klubaftener. 
Første gang kørte vi en tur til Lystskoven  
i Slagelse. Vi gik en tur rundt om søen,  
derefter spiste vi vores medbragte mad  
og sluttede af med kaffe og kage. Det var 
en hyggelig tur. 

Dejligt at kunne 
mødes igen!
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Udflugt til Lystskoven  
i Slagelse med mad, 

kaffe og kage.
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Nyt fra
Thy-Mors

Vi startede op efter corona-lukningen med 
en sommerafslutning, hvor vi var ude at 
sejle i kano. Efter turen fik vi sandwich og 
hyggede os sammen.

Efter sommerferien startede vi op igen  
i Kronborg skov, hvor vi spiste aftensmad 
sammen og spillede nogle udendørs spil. 
En rigtig hyggelig aften. 

Endelig  
sammen igen!

En skøn  
sommerafslutning  

med kanotur.
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“Vi startede op 
efter corona- 
lukningen med 
en sommer-
afslutning, hvor 
vi var ude at  
sejle i kano.”

Mad over bål  
er altid en  

succes. 
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Nyt fra
Thy-Mors

Den 28. august var vi i Nors og spille fod-
boldgolf, hvor både begyndere og øvede 
kom til at svede lidt over det. Da vi var  
færdige, lavede vi bål, og grillede pølser  
og brød. Mens vi snakkede og nød varmen 
fra bålet, talte vi point sammen fra fodbold-
golf. Alt i alt en hyggelig aften. 

Vi har også været ude at samle skrald på 
stranden i Vorupør, og der var præmie til 
det hold, der havde samlet mest. 

Fodboldgolf og  
grillpølser er et hit!

Sved på panden  
til fodboldgolf.
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Kom bare an :-) 

Så fik vi samlet  
en masse skrald 

 på stranden.
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Nyt fra
Stor- 

københavn

Her i UFL-Storkøbenhavn er vi lige så  
stille i gang med at starte op igen efter 
Corona-nedlukningen.

Den 10. juni blev vores nye bestyrelse 
konstitueret og de forskellige poster  
blev fordelt. Dernæst blev bestyrelsen  
præsenteret for klubmedlemmerne af  
vores klubleder Christian ude på ude- 
arealerne ved vores klub.

Den 17. juni holdt vi en hyggelig men  
alternativ sommerafslutning, med grill  
pølser og brød ved Varmeværket i Glostrup. 
Det er også der, hvor bestyrelsen holder 
møder for tiden. Det ligger kun 10 min. 
gang fra klubben, så det var meget hygge-
ligt at se, hvordan der ser ud.

Her efter sommerferien startede vi  
klubben op igen den 19. august, hvor  
vi for første gang i meget lang tid var  
indendørs igen.

Samlet igen  
efter corona- 
nedlukningen
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Vi har lavet nogle Corona-retningslinjer  
i klubben. Bl.a. benytter vi kun det store 
rum af vores klublokaler plus at det kun er 
bestyrelsen, der må udlevere sodavand og 
kaffe samt slik plus at det kun er bestyrel-
sen og vejlederne, der må gå i køkkenet.

Vi ved, det bliver en mærkelig og under-
lig ting at skulle forholde sig til, men vi  
håber også, at der kommer noget positivt 
ud af det hele og glæder os til nye  
udfordringer og oplevelser med UFL. 

Mange hilsner Ufl-Storkøbenhavn

Hyggelig sommer- 
afslutning!

31



Vi er så småt begyndt i klubben igen efter 
at corona kom til Danmark. Det er dejligt  
at komme ned i klubben og se dem, man 
kender. Vi holder selvfølgelig afstand  
og spritter af.

Helle og Hemish har været forbi og  
lave fuglekasser med os. En super sjov  
og hyggelig aften, hvor alle deltog. 

Årets generalforsamling gik godt – der 
var mange der havde interesse i at komme 
med i bestyrelsen. 

Dejligt at være  
tilbage i klubben!

Så fik vi lært at lave 

fuglekasser.

32

Nyt fra
Vestjylland



Man kommer langt 
med samarbejde.
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Vi sluttede sommeren af med en lille som-
merfest hjemme ved en af vejlederne. Her 
var der lejet et stort telt og pyntet fint op.  
Vi fik helstegt pattegris med hovedet og en 
masse godt tilbehør. Til dessert fik vi softice 
med forskelligt drys. Alle måtte få 2 gen-
stande - enten øl eller en drinks. Ellers var 
der fri sodavand.

Vi spillede også banko, hvor vi havde 
fået præmier fra sekretariatet, og nogen  
vi selv havde købt. Bagefter hørte vi musik 
og sad og snakkede. 

Vi er startet op efter en lang corona  
pause. Hvor har mange manglet klubben i 
den lange periode, hvor vi ikke har måttet 
ses. Første klubaften var vi ude og spise på 
 restaurant Flammen, og det var en god  

aften med masser af snak og hygge. Vi har 
en lille fødselar, som havde taget fløde- 
boller med til os i klubben.

Vi har også haft besøg af en flødebolle- 
katapult og det gik helt af pommern til for 
nogle og andre klarede det super flot. Det 
går ud på, at man skal ramme en lille plade, 
og hvis man rammer den, kaster den en flø-
debolle op i luften, som man så skal gribe.

Vi må max være 25 mennesker i vores 
klublokale, så er vi mere end det, så er der 
nogle, der skal gå ud. Vi passer stadig på 
hinanden med at holde afstand - pyt med 
det, så længe vi kan mødes. 

Hilsen Bestyrelsen UFL Sydvest

Så er vi samlet igen :-)
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Nyt fra
Sydvest



De tre musketerer  
er i blandt os og  
venter spændt  
på snobrød.   

Så er UFL ude i det  
fri og lave snobrød.  

Vi havde lidt bøvl med 
at opstarte vores bål.
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Nyt fra
Sønderborg



Vi hyggede os rigtig meget første gang, hel-
digvis var vejret godt, så vi kunne være ude. 

Her i efteråret skal vi lave sund mad 3 
gange. Første gang lavede vi kylling i fad 
med masser af grøntsager, og anden gang 
lavede vi lasagnette. Vi brugte en af de  
pakker lasagnette man kan købe, og så 
blandede vi rigtig mange grøntsager i.  
For eksempel gulerødder, spidskål,  
champignon og rød peber. 

“Det er så dejligt,  
at vi nu må  
mødes igen.“
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Nyt fra
Lillebælt

Glæde over at  

være sammen igen.
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Vi blev overrasket over, hvor mange 
grøntsager vi brugte, for man så det  
næsten ikke, når det kom i kød-
saucen. 

Vi har også været på besøg  
i Fredericia Bueskytteklub, hvor vi  
fik undervisning  
og prøvede at skyde med bue og pil. 
Det var lidt svært, men rigtig sjovt at 
prøve. 

Vi lærer at  
lave sund mad,  

lækkert!
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12

UFL  Sydvest
Formand: Isakur Johannesen, 41 25 42 25
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: Chris Rosenbæk Rasmussen,  
chrisrosenbaek@gmail.com
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: Nicolai Hansen
Vejleder: Marco Schneider, 53 62 02 70

UFL  Aarhus
Formand: Bente Hegewald, 51 21 04 42
Vejleder: Susanne Högel, 28 57 65 97,  
hoegel11@yahoo.dk

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: Lisbeth Holst, 30 85 86 77

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: Sandra Blachfeldt, 31 20 50 97
Vejleder: Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkobenhavn.dk
Klubsted: Glostrup
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Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov

 

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

Ligeværds 
rådgivning er 
også for dig

Rådgivning

Du kan ringe til LigeLinie 

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.


