Nr. 06
2020

Medlemsblad

Indhold
Formand for UFL
Mette Holm
Tlf. 23 10 70 08
E-mail: mette_328@hotmail.com
Bladudvalg
Tea Møller Christensen, tlf. 29 80 86 50
Christian Philips, tlf. 27 35 54 16
Landssekretær
Lena Donkjær Andreasen
E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk
Redaktør
Helene Kaas
Tlf. 21 59 06 58
E-mail: helene@ligevaerd.dk
Sekretariatsleder
Esben Kullberg
Tlf. 24 97 27 18
E-mail: esben@ligevaerd.dk
Indlæg til bladet sendes til
Unge for Ligeværd
E-mail: kommunikation@ligevaerd.dk
Næste nummer af bladet udkommer i
midten af februar.
Kontakt til UFL
UFL – Unge for Ligeværd
Vejbjergvej 8A
8240 Risskov
E-mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk
Hjemmeside
www.ligevaerd.dk
Design og tryk
Mediegruppen as
Jørn Thomsen Elbo

03	Formanden har ordet
04	Bestyrelsesmedlemmer
05 Den nye bestyrelse
06 Nye bestyrelsesmedlemmer
07 UFL bladet i 2021
08 Landsbestyrelsesmøde 2020
12 Daniel og Pernille fortæller
13 Generalforsamling
14 Kursus på Grennessminde
16 Nyt fra Silkeborg
18 Nyt fra Sydvest
20 Nyt fra Aalborg
22 Nyt fra Lillebælt
24 Nyt fra Svendborg
26 Nyt fra Storkøbenhavn
28 Nyt fra Herning, Ikast og Brande
30 Nyt fra Tønder
32 Nyt fra Sønderborg
33 Nyt fra Ringkøbing-Skjern
34 Nyt fra Randers
32 Nyt fra Thy-Mors
38 UFL klubber i Danmark
40	Rådgivning

Oplag
2000 stk.
ISSN
1603-5801

Fristen til februar-bladet
er den 7. januar 2021.
Materialet skal sendes til
kommunikation@ligevaerd.dk

2

Formanden
har ordet

Hej alle
Hej alle forkvinder og formænd,
Jeg vil blot komme med en opfordring i denne triste tid, vi er i. Jeg tænker,
at vi har et ansvar hver især, og jeg tænker, der er rigtig mange, der kan
gå hen og blive ensomme i vinteren pga. corona.
Så hjælp jeres medlemmer til ikke at blive så ensomme igen – ring rundt
og brug zoom eller læg noget op i UFLs Facebook-gruppe. Man kan også
have et rum på Facebook, hvor man snakker sammen.
Jeg ved, at der er rigtig mange klubber, der er lukket pt,
så vær ekstra opmærksom på jeres medlemmer.
Bedste hilsner
Mette Holm, formand for UFL

Jeg ønsker alle
en god læsning
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Den nye
bestyrelse

Den nye bestyrelse
Den nye landsbestyrelse i Unge For Ligeværd er nu
blevet konstitueret. Der er sket følgende ændringer.
Jonas Aamund er ikke længere næstformand eller med
i bestyrelsen, da han er overgået til at være seniormedlem.
Den nye næstformand er Isakur Johannesen.
Daniel Dagø er ikke længere suppleant, men bestyrelsesmedlem.
Der er kommet to nye suppleanter i bestyrelsen:
• Randi Petersen, tlf. 71 72 98 77, Tønder
• Carsten Kock, Sønderborg
Isakur og Pernille repræsenterer UFL
i Ligeværds hovedbestyrelse.
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Nye
bestyrelsesmedlemmer

Præsentation af nye
bestyrelsesmedlemmer

Randi og Carsten

Hej!
Jeg har været med i UFL siden 2013. Jeg er
flyttet tilbage til Sønderborg efter at have
boet i Randers. Derfor har jeg prøvet at
være med i to UFL-klubber. Jeg kan godt
lide at være sammen med mine venner
og spille computer. Jeg har stillet op til
UFLs landsbestyrelsen, fordi jeg godt kan
lide at lave arrangementer for andre.
Carsten Kock

Hej!
Jeg hedder Randi, er 29 år og bor i
Tønder. Til hverdag går jeg på HF på
VUC, og så er jeg formand i UFL
Tønder, som jeg har været i 2½ år.
Elles kan jeg lide at lave mad, bage,
shoppe og være sammen andre
– derfor er jeg frivillig i en klub, hvor
vi hygger, spiser, spiller og tager
ud af huset.
Randi Petersen
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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
kommunikation@ligevaerd.dk
2021,
Helene er på barsel til oktober
bladet,
lave
vil
a
så vores barselsvikar Laur
.
væk
er
ne
mens Hele

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

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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Landsbestyrelsesmøde 2020

Nyt fra UFLs
landsbestyrelse
Unge For Ligeværds landsbestyrelse
har fordelt
Unge
For Ligeværds
rollerne landsbestyrelse
UFLsfordelt
har
landsbestyrelse
rollerne har på det første
mødelandsbestyrelse
UFLs
efter generalforsamlingen
har på det første
fordelt
rollerne
møde
efter
mellem
generalforsamlingen
sig. Mette Holm blev
fordelt
valgt
til formand
rollerne
mellem
og Isakur
sig. Mette
Johannesen
Holm blev
blevvalgt
næstformand.
til
formand og Isakur
Derudover
Johannesen
blev Pernille
blev Feldt
Poulsen og Isakur
næstformand.
Derudover
Johannesen
blev valg
Pernille
til atFeldt
repræsentere
Poulsen
og Isakur
UFL Johannesen
på Ligeværds
valgt
hovedtil at
bestyrelsesmøder.
repræsentere
UFL på Ligeværds hovedbestyrelsesmøder.
I år er der kommet to nye medlemmer
i bestyrelsen
I år er der nemlig
kommet
Randi
to nye
Petersen
medlemmer
fra
iUFL-Tønder
bestyrelsenog
– nemlig
CarstenRandi
Kock Petersen
fra UFL- fra
Sønderborg.og
UFL-Tønder
OgCarsten
for at alle
Kock
fårfra
enUFLgod og
fælles start på
Sønderborg.
Og
bestyrelsesarbejdet,
for at alle får en god
såog
snakker
fælles
start
denpå
nyvalgte
bestyrelsesarbejdet,
bestyrelse om,så
hvad detden
snakker
betyder
nyvalgte
at være
bestyrelse
medlem
om,
af
UFLs landsbestyrelse.
hvad
det betyder at være medlem af
UFLs landsbestyrelse.
Forventninger og aftaler
I løbet af 2021 har
Forventninger
og bestyrelsen
aftaler
besluttet at
Iarbejde
løbet afmere
2021grundigt
har bestyrelsen
med aftaler
besluttet
og forat
ventninger
arbejde
mere
til hinanden,
grundigt med
og får
aftaler
demog
skrevet
forned i en forretningsorden.
ventninger
til hinanden, ogEn
få dem
forretningsskrevet
orden
ned
i en
erforretningsorden.
et papir, som beskriver
En forretningsde aftaler
og forventninger,
orden
er et papir, som
som medlemmerne
beskriver de aftaler
i
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Roller og
omr
landsbes åder i UFLs
tyrelse.
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bestyrelsen kan have til hinanden. Papiret
kanforventninger,
og
tages frem, hvis
som
der
medlemmerne
er tvivl om, hvad
i
det betyder kan
bestyrelsen
at sidde
havei til
landsbestyrelsen.
hinanden. Papiret
kanLandsbestyrelsen
tages frem, hvis der
harer
allerede
tvivl om,
be-hvad
skrevet,
det betyder
hvad
atde
sidde
har iansvar
landsbestyrelsen.
for som
bestyrelsesmedlemmer.
Landsbestyrelsen har Først
allerede
og frembemest så arbejder
skrevet,
hvad de har
UFLansvar
og landsbestyrelsen
for som
for at alle unge med særlige
bestyrelsesmedlemmer.
Først
behov
og fremkommer med
mest
så arbejder
i UFLs fællesskab.
UFL og landsbestyrelsen
Gennem året
har at
for
bestyrelsesmedlemmerne
alle unge med særlige behov
ansvar
komfor
at deltage
mer
med i på
UFLs
trefællesskab.
bestyrelsesmøder,
Gennemhvor
året
det forventes,
har
bestyrelsesmedlemmerne
at bestyrelsesmedlemmeransvar for
nedeltage
at
har forberedt
på tre bestyrelsesmøder,
sig, deltager aktivt på
hvor
møderne
det
forventes,
og samarbejder
at bestyrelsesmedlemmermed hinanden.
Dethar
ne
er også
forberedt
landsbestyrelsens
sig, deltager aktivt
opgave
på
at arrangere
møderne
og samarbejder
bestyrelsesweekend
med hinanden.
for
bestyrelsesmedlemmer
Det
er også landsbestyrelsens
i UFL-klubberne
opgave
ogarrangere
at
UFLs landsmøde,
bestyrelsesweekend
hvor der afholdes
for
generalforsamling. Til begge
bestyrelsesmedlemmer
i UFL-klubberne
arrangementer
og
UFLs forberedes
landsmøde,bestyrelsen
hvor der afholdes
på, hvad
der skal ske på arrangementet,
generalforsamling.
Til begge arrangeog de har
opgaverforberedes
menter
med at hjælpe
bestyrelsen
til på dagen.
på, hvad
derMedlemmerne
skal ske på arrangementet,
i UFLs landsbestyrelse
og de har
er valgt til
opgaver
med
at repræsentere
at hjælpe til på
dedagen.
lokale klubberMedlemmerne
på landsplan. Derfor
i UFLs landsbestyrelse
skal bestyrelsen
snakke
er
valgt med
til at klubberne
repræsentere
om,de
hvordan
lokale klubdet
går, på
ber
og landsplan.
støtte demDerfor
i at lave
skal
gode
bestyrelsen
UFLklubber.med klubberne om, hvordan det
snakke
går,UFL
og støtte
er del af
dem
foreningsfællesskabet
i at lave gode UFLLigeværd
klubber. og derfor sidder der to repræsentanter
UFL er del
med
afi foreningsfællesskabet
Ligeværds hovedbestyrelse. Her fortæller
Ligeværd
og derforde
sidder
om hvad
der to
UFLrepræforeningenmed
sentanter
er optaget
i Ligeværds
af. Det
hovedbestyrkan være
emner
else.
Her
som
fortæller
at det er
desvært
om hvad
ikkeUFLat få så
meget bostøtte,
foreningen
er optaget
at der af.
er Det
mange
kansom
være
rammes
emner
som
af ensomhed
at det er svært
i corona-tiden,
ikke at få så
og at UFLs
meget
bostøtte,
Facebook
at der
gruppe
er mange
er etsom
sted,
hvor manafkan
rammes
ensomhed
holde kontakten.
i corona-tiden,
Ligeværd
afholder
og
at UFLs
også
Facebook
arrangementer
gruppe erhvor
et sted,
repræsentanter
hvor
man kan deltager
holde kontakten.
og har opgaver.
Ligeværd
Det kan for
afholder
også
eksempel
arrangementer
være vejledningshvor repræsentanter deltager og har opgaver.
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messer, hvor UFL’er fortæller om UFL til
de
Detbesøgende
kan for eksempel
og har praktiske
være vejledningsopgaver.
messer, hvor UFL’er fortæller om UFL til
Tag
de besøgende
godt imodog
nye
har praktiske opgaver.
medlemmer i bestyrelsen
Bestyrelser
Tag godt imod
har ofte
nye medlemmer, som både
har
medlemmer
stor erfaring
i bestyrelsen
med at være i bestyrelsen,
og
Bestyrelser
nye medlemmer,
har ofte medlemmer,
som skal finde
som
ud både
af,
hvordan
har stor erfaring
det er atmed
laveat
bestyrelsesarbejde.
være i bestyrelsen,
Alle
og nye
UFL-klubber
medlemmer,
er meget
som skal
opmærksomme
finde ud af,
på,
hvordan
at detdet
er vigtigt
er at lave
at tage
bestyrelsesarbejde.
godt imod nye
medlemmer
Alle UFL-klubber
i klubben,
er meget
så de
opmærksomme
hurtigt bliver
en
på,del
at det
af UFL-fællesskabet.
er vigtigt at tage godt
Det er
imod
også
nye
vigtigt,
medlemmer
at bestyrelsen
i klubben,tager
så degodt
hurtigt
imod
bliver
nye
bestyrelsesmedlemmer,
en del af UFL-fællesskabet.
og Det
en snak
er også
om
opgaver
vigtigt, atog
bestyrelsen
forventninger
tagerkan
godt
være
imod
et godt
nye
udgangspunkt,
bestyrelsesmedlemmer,
sådan at de
og nye
en snak
bestyrelsesom
medlemmer
opgaver og forventninger
kommer medkan
indvære
i
et godt
bestyrelses-fællesskabet.
udgangspunkt, sådan at de nye bestyrelsesmedlemmer kommer med ind i
bestyrelses-fællesskabet.
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Generalforsamling
2020

Daniels oplevelse
af generalforsamlingen 2020
2020 er et helt specielt år, må vi sige.
Corona-virussen har vist sit grimme ansigt
og lagt en skygge over hele verden. Det har
vist sig i mange ting. Aktiviteter, vi ikke har
kunne deltage i, for eksempel vores klubaftener og andre hobbyer. UFL er ikke en
undtagelse. Her har vi måttet aflyse og
flytte rundt på mange arrangementer.
Generalforsamlingen i år skulle holdes
på Dalum Landbrugsskole lige som sidste
år. Det kunne ikke lade sig gøre, og vi måtte
finde på en anden måde at holde vores
generalforsamling på i år. Det fandt vi ud
af – nemlig via Zoom. Vi skulle tilmelde os
for at deltage, og vi var flere klubber, der
deltog. Desværre havde vi også en del
klubber, der ikke deltog.
Mødet gik rigtig godt! Vores formandskvinde, Mette Holm, og næstformand, Jonas,
var sammen med vejleder, Anette, samlet
med sekretariatet i Århus for at styre mødet.
Det fungerede godt på trods af, at vi måtte
finde på denne løsning ret hurtigt. Vi fik
fuldt dagsordenen punkt efter punkt.
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Jeg vil fremhæve, at vi fik uddelt UFLprisen til Tønders formandskvinde, Randi.
Derudover måtte vi sige farvel til Jonas i
landsbestyrelsen. Derfor skulle vi finde en
ny til bestyrelsen. Jeg blev valgt ind, og vi fik
to nye suppleanter, Randi fra Tønder og
Carsten fra Sønderborg.
I alt et godt møde over Zoom.
Skrevet af Daniel Johansen Dagø,
formand UFL Vejle

“Mødet g
i

k rigtig g

odt!”

Generalforsamling
2020

Pernille fortæller
om UFL generalforsamling over
Zoom

Tak for god ro og orden til generalforsamlingen over Zoom.

Lørdag d. 26. september holdt UFL generalforsamling. Vi plejer at mødes i Dalum,
men grundet corona kunne vi ikke mødes
der. I stedet forsøgte vi os med noget, der
aldrig er prøvet før, og noget vi alle var
spændte på at skulle kaste os ud i.
Årets generalforsamling blev nemlig
afholdt over platformen Zoom, hvor mange
deltog. Det tog lidt tid at få styr på reglerne,
men da vi så var i gang, gik det rigtig godt.
I UFL-Vestjylland var flere af medlemmerne
fra klubben samlet, og deltog i generalforsamlingen sammen.
Ligeværd holdt styr på, hvem der ville
sige noget – og på den måde blev alle hørt.
Så tak for god ro og orden, og så håber
vi selvfølgelig at kunne mødes fysisk
næste år.
Skrevet af Pernille Feldt Poulsen,
UFL-Vestjylland
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Kursus på
Grennessminde

Grennessminde
og UFL mødes
Alle os, der skulle med til Grennessminde
til kursusdag, mødtes i Høje Taastrup.
Da vi kom ud til Grennessminde, blev
vi vist derhen, hvor vi skulle være. Vi
præsenterede os og blev fordelt i tre hold.
 old 1 var på madholdet. De skulle
H
forberede maden til os alle.
Hold 2 var på snitteholdet. De skulle
snitte og lege med knuder.
 old 3 var på forhindringsbaneholdet.
H
De skulle have 3 heste, 2 æsler og 2
alpakaer igennem en bane. Det var sjovt
at være ved dyrene, selvom de ikke gad
den bane – nogle af dem gik selv i
gulerodsspanden.
Da vi skulle spise, sad vi alle omkring bålet
og fik chili con carne og salat. Her fortalte
Mogens om Ligeværd og jeg om klubben.
Derefter fik vi snobrød. Og så gik turen
hjem.
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Tak for en fantastisk oplevelse!
Skrevet af Sandra

Tag på højskole!

T
DRAGEFUGLENS SLO
lave vores flotte
Vil du være med til at
strup Slot?
Fantasy Musical på So
/dragefuglen
Se mere på www.djfh.dk

SKAL DU MED
TIL FORÅRET?
• Langt højskoleophold i foråret fra 3.januar
Kunst, Friluftsliv og Musik
Tilmeld dig 12/24 uger, eller et helt skoleår
• Studietur til Sverige i februar
• Kom i form 3.januar - til 31. marts
Højskoleliv og
sammenhold

eativitet
Kunst og kr

• Dragefuglens slot 5. april - 26. juni

Bestil vores nye brochure på www.djfh.dk

Nyt fra
Silkeborg

Hygge med
hygge på!
Vi går den mørkere tid i møde med samvær
og hygge.
I UFL-Silkeborg hygger vi os som
sædvanligt i hinandens selskab.
Hver den første tirsdag i måneden plejer
vi at tage på restaurant og spise sammen,
men grundet de mange nye corona-restriktioner valgte vi at lave fællesspisning i vores
klubhus i stedet. Menuen stod på kyllingelasagne, blandet salat og brød – vildt lækkert og et hit blandt vores medlemmer!
Derudover har vi igen i år haft glæde af
Stines fantastiske pandekager, hvilket er en
begivenhed, hvor mange plejer at deltage
og i år var ingen undtagelse.
Sidst men ikke mindst, har vi afholdt
vores første omgang banko i klubben, hvor
der var indsamlet sponsorgaver – blandt
andet en minikuglegrill, drikkedunke og
slik.
Vi kan vist konstatere, at det ikke bliver
sidste gang vi forsøger os med det.

16

Vi forsøger så godt vi kan at holde
afstand og spritte af, så vi fortsat kan
holde klubben åben for vores medlemmer.
Vi håber, I passer på hinanden i de
andre klubber rundt omkring i landet.
Mange efterårshilsner fra UFL-Silkeborg
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Nyt fra
Sydvest

Halloween i Leg

Dejlig udflugt
til Legoland
Da covid19 stadig spøger og ødelægger
vores klubaftener, har vi ikke været så
meget sammen.
Vi har holdt en klubaften med dvd-film,
hvor vi så ”Olsen banden på sporet”. Her fik
vi chips, som var en gave til klubben.
Vi har også været i biografen, hvor vi så
”Druk”. Det var en god film her fik vi popcorn
og cola til.
Ellers har vi haft klubhygge, hvor vi har
spillet og hygget.
Vi har lige været i Legoland, hvor vi var hele
dagen. Vi kørte fra klubben kl. 9, og gik lidt
rundt inden vi skulle have frokost. Her kunne
vi vælge mellem stjerneskud eller
burger. Det var rigtigt lækkert. Vi så halloweenudstillingen, prøvede forskellige forlystelser
– nogle blev godt våde i nogle af forlystelserne.
Heldigvis var vejret med os, og det holdt tørvejr hele dagen. Kl. 17 mødtes vi for at køre
hjemad. Vi sluttede dagen med spisning på
Hovborg kro, hvor vi fik en kæmpe schnitzel
med brasede kartofler, ærter og brun sovs.
Til dessert var der pandekager med is og
kaffe. Det var en rigtig dejlig dag med masser
af hygge og grin.

18

19

Nyt fra
Aalborg

Tak til
ie
Karen Mar

Fine donationer til
UFL Aalborg
Der er desværre kun blevet til nogle få klubaftener i disse corona-tider. Vi må stadigvæk
ikke komme i de lokaler, som vi plejer at låne
i Aalborg – dog har vi heldigvis fundet et
forsamlingshus, som vi måtte låne et par
gange, hvor vi har holdt en enkelt almindelig
hygge-aften og en aften, hvor vi
spillede banko.
Ud over dette har vi været så heldig at få
nogen donationer fra Karen Marie Spanner,
Try Efterskole, på 1.000 kroner, som hun har
ønsket sig i fødselsdagsgave til klubben og
fra Lars S. Johannesen, Sponsorudvalget i
Aalborg Freja Idrætsklub, på 1.200 kr.
Der lyder et KÆMPESTORT TAK
fra alle i UFL Aalborg.
Vi er i gang med at få lavet nogen UFLmundbind, som er et 3 lags mundbind,
som kan vaskes op til 25 gange på 60 grader
og kan justeres i størrelsen. Der er allerede
en del andre UFL-klubber, som allerede har
bestilt dem ved vores vejleder Marco og vil I
gerne bestille nogen eller spørge om
pris osv., skal I bare kontakte ham på
Ufl9000aalborg@gmail.com
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Tak til
Lars og Aalborg
Freja Idrætsklub
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Nyt fra
Lillebælt

des
Dejligt vi kan mø
udenfor
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God jul til alle fra
UFL Lillebælt
Dette år har ikke været helt normalt. Vi
startede godt ud med bl.a. pakkespil. Men
så kom Corona og lukkede os ned. Det var
mega øv ikke at kunne komme i klub og
møde vennerne. Til gengæld blev der tid
til at plante blomster og læse bøger. Derfor
var det super fedt, da vi i sommer kunne
mødes igen, og blandt andet lave mad
sammen. Desværre måtte vi pludselig igen
aflyse klubaften, men når I læser dette,
er vi forhåbentlig godt i gang igen.
I ønskes alle glædelig jul og godt nytår
her fra UFL Lillebælt.

Smukke blomster får
smilet frem

Fælles madlavn
ing er et
hit!
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Nyt fra
Svendborg

3 dejlige dage med
gode oplevelser
UFL Svendborg har været på en 3-dages
tur i Danland på Als, hvor vi har været
til det store kaffebord med mange
forskellige kager og kaffe til.
Vi var i Danfoss Universe, hvor vi
prøvet segway, VR Race Room, gravemaskiner, og hvor vi så blå kube,
museum og meget andet.
Nogen af os var en tur i Jysk, hvor
nogen havde brug for en pause i Jysk's
senge.
Vi var også en tur forbi 1864 museum, hvor vi så ting fra krigen, og så film
om det engang.
Vi har også haft besøg af fortællerkompagniet, hvor der var 3, som kom
og fortalte historier.
Vi holdt også Halloween, hvor vi fik
god mad, men uhyggelig mad, og nogen
var klædt ud uhyggeligt og vi havde
også pyntet op til Halloween.

Tiltrængt pause
i JYSK!
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Sønderjysk kaffebord,
lækkert!

Besøg af Fortæll
erkompagniet

Halloween-uhygge...
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Nyt fra
Storkøbenhavn

Vi bliver klogere
på naturen

Kære allesammen
Siden sidst har vi haft bankoaften og besøg af
en naturvejleder, der fortalte lidt om, hvad
man laver som naturvejleder. Vi kommer nok
til at lave en del udendørsting her til foråret,
så det er meget godt, at de har været forbi.
Vi var også en lille gruppe, der var ude på
Grennessminde til en friluftsdag den 25/10,
hvor vi blev delt op i 3 hold. Ét hold lavede
mad, og et andet hold sleb og skar, mens ét
tredje hold var ude og gå med dyr, hvor vi
så byttede rundt indimellem.
Vi har også spillet ”SOLUM” med stor
succes, så det vil vi blive ved med at spille
og bruge fremadrettet i vores klub til diverse
spilaftener. Vi har også fået lavet klubbluser
og kasketter, hvor der står vores navne og
klubnavn på. De er rigtig flotte, skulle vi
hilse og sige.

Spændende besøg af
en naturvejleder
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Friluftsdag på
Grennessminde

Til den mere triste ende, så røg vi jo
også ind i en 2. Corona-bølge. Det betyder,
at vi har måttet lukke klubben igen her fra
den 21. oktober frem til den 25. november
– måske længere, vi ved det ikke endnu. Vi
håber da på, det snart er ovre igen, så vi
kan nå vores julehygge og sige god jul og
godt nytår til hinanden,
så vi krydser fingre.
Kh. UFL Stor KBH
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Nyt fra
Herning-IkastBrande

Mums
– lækker mad!
Mad over bål og sjove spil!
Her i UFL Herning, Ikast-Brande mødtes vi
midt i august til gensyn efter et langt forår
uden at vi har kunnet mødes. Der var stort
fremmøde, og alle viste stor gensynsglæde.
Vi mødtes udenfor til en gang grillpølser.
Næste klubaften var vi ved Naturskolen
ved Herning. Her blev der i fællesskab lavet
mad over bål. Vi lavede svensk pølseret,
og alle fik opgave med at skrælle og
snitte kartofler, gulerødder, løg og pølser,
inden det blev blandet i kæmpestore
alubakker og derefter over bålet.
Vi sætter i klubben stor pris på at spille
sammen. Det gælder forskellige udendørs-
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spil og kortspil, der også kan forgå udendørs, hvis vejret tillader det.
Vi nåede heldigvis at have en rigtig
god aften inden at forsamlingstallet blev
ændret til 10 personer. Der var musikquiz,
der blev afviklet med afstand, som alle var
fantastisk gode til at overholde. Vi havde
alle denne aften en fornemmelse af, at
vilkårene for at kunne mødes måske
snart ville ændres, så vi har været nødt til
at aflyse indtil december, hvor vi håber,
at vi kan holde vores juleafslutning med
pakkespil og ris a’lamande.

“Det sma
gte
fantastisk bare
”

Hygge under
åben himmel
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Nyt fra
Tønder

med
i
d
n
a
R
l
ti
Tillykke Årets UFL’er”
prisen “
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“Årets UFL’er”
er fra UFL Tønder
Onsdag den 30. september havde vi poolturnering, hvor vi lod vores vejleder Bjarne
vinde for at undgå at vi skulle at høre på
ham, men han fik kamp til stregen. Vi fejrede også Randi, som vandt prisen for
”Årets UFLer”, så hun gav nybagte boller.
Onsdag den 7. oktober var fællesspisningen blevet rykket ud til Claus og
Christine, da klubben var optaget denne
aften. Det var en rigtig hyggelig aften,
hvor vi fik grillpølser og salat, og ønsket
hinanden en god efterårsferie.

Kamp til stregen til
poolturneringen

Onsdag den 21. oktober var vi på rundvisning på Eccos udstilling, hvor så hvordan
man lavede sko, og hvordan fabrikken havde
udviklet sig igennem tiden. Det var en spændende og lærerig aften.
Onsdag den 28. oktober havde Coronaen
igen vist sig fra sin onde side, som gjorde,
at vi blev nødt til at holde klubaften på Zoom.
Vi mødtes i små grupper, så vi ikke sad hver
for sig, og snakkede sammen. Dejligt at vi
kan mødes alligevel, når Coronaen sætter
en stopper for de fysiske klubaftener.
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Nyt fra
Sønderborg

Byvandring
og cafehygge
Så har UFL-Sønderborg været ude på
byvandring. Vi fik set Sønderborg slot,
og så var vi på café med mundbind.
I må passe på jer selv og jeres familie
her i coronatiden.

Cafetur med
mundbind :-)

32

Nyt fra
RingkøbingSkjern

Et år med nye
aktiviteter!
Dette år har virkelig været året, hvor
vi skulle tænke nye aktiviteter. Da første
Corona-del var overstået, var dem, som
havde lyst på en shelter/fisketur med en
overnatning. Heldigvis havde de selv mad
med, da de ikke fangede noget. Vi har
tænkt, vi skulle være meget ude, så vi fik
arrangeret en Robinson-aften, hvor vi var
delt op i grupper og fik forskellige udfordringer
– som for eksempel hvem kunne finde
larver, flagermus m.m. – enten i havregryn,
mel, sukker og kaffe. Hvem kunne samle
UFL puslespil hurtigst. Mega sjov aften,
hvor alle deltog og kæmpede for sejr.
En aften spiste vi sammen, hvor den,
som kom med den sjoveste hat fik en
præmie – det var Kathrine, som vandt
en biografbillet.
Vi er i gang med at lave små aktiviteter
løbende, så vi fortsat kan holde klub – lige
fra strikkeklub til mini-filmaften mm.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul.
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Nyt fra
Randers

Tur til
klatreparken
i Randers
Lørdag den 10. oktober var vi i alt 16 fra
UFL Randers, som var en tur i klatreparken
udenfor Randers.
Efter at alle var blevet grundigt undervist i brugen af klatreparkens udstyr,
kunne man frit bevæge sig rundt i parkens
6 forskellige baner, som hver især havde
sin egen sværhedsgrad. Nogle ville afprøve
sine egne grænser og kastede sig ud i de
sværeste baner med det samme, imens
andre gik mere forsigtigt frem. Klatreparkens personale var gode til at guide
og vejlede, om så man var på jorden
eller oppe i trætoppen.
Vejret var rigtig fint, og vi kunne
derfor nyde vores frokost udendørs,
samt grille skumfiduser over bål.
Det var rigtig sjovt og klatreparken
i Randers kan varmt anbefales.
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Udflug Randers
i

Klatreparken ka
n
varmt anbefales
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Nyt fra
Thy-Mors

Mange gode
oplevelser
Vi var i hallen og spille forskellige boldspil,
og vi fik alle lidt sved på panden. Så var vi
på Venø med UFL Vestjylland og det var en
rigtig hyggelig weekend. Vi var også med til
landsmødet på zoom – det var en rigtig
hyggelig dag med rundstykker og kage.
Så var vi ude at køre go kart og de fartglade
drenge og piger fik en god tur rundt i ringen. Så havde vi drenge- og pigeaften, hvor
pigerne havde wellness og drengene var
ude og skyde.
Mvh. UFL Thy-Mors
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Drengenes
skydeaften!

Pigernes wellnessaften
var en succes
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UFL
klubber i
Danmark
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UFL Hjørring

1
15

UFL Aalborg

UFL Thy/Mors

10

18

UFL Randers

UFL Vestjylland

9
11

UFL 8800/Viborg

UFL Rosenholm

UFL Herning Ikast-Brande
5
24

UFL Silkeborg

23

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

7

UFL Vestsjælland

UFL Køge
4

20

UFL Klub Futura

UFL Vest fyn
21
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UFL Svendborg

16

14

UFL Tønder

UFL Sønderborg

1

UFL Aalborg

13

Formand: Nicolai Hansen
Vejleder: Marco Schneider, 53 62 02 70
Mail: Ufl9000aalborg@gmail.com
2

UFL Aarhus

Formand: Bente Hegewald, 51 21 04 42
Vejleder: Susanne Högel, 28 57 65 97,
hoegel11@yahoo.dk
3

UFL 8000 Aarhus C

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

5

UFL Klub Futura - Sydsjælland

Formand: Isakur Johannesen, 41 25 42 25
Vejleder: Lene Sørensen, 27 65 98 63
Klubsted: Esbjerg
www.ufl-sydvest.ligevaerd.dk
14

15

16

UFL Herning, Ikast-Brande

17

Formand: Jeanette Christensen, 27 29 67 45
Vejleder: Lisbeth Holst, 30 85 86 77
7

18

10

UFL Lillebælt

19

UFL 8800/Viborg

20

Formand: Henrik Tolstrup Jensen, 22 47 92 77
Vejleder: Bodil Lange, 21 42 80 88
www.ufl-rosenholm.dk
12

21

UFL Svendborg

Formand: Chris Rosenbæk Rasmussen,
chrisrosenbaek@gmail.com
Vejleder: Birthe Ramsgaard, 40 33 18 91
www.ufl-svendborg.dk
22

UFL Roskilde

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

UFL Storkøbenhavn

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

UFL Vestfyn

Vejleder: Poul Poulsen, 23 30 31 62

UFL Randers

UFL Rosenholm

UFL Vestsjælland

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

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

UFL Vestjylland

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

UFL Køge

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

UFL Vejle

Formand: Daniel Dagø, 60 18 85 28
Vejleder: Ida Gothold Madsen, ida@uflvejle.dk
www.uflvejle.dk

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

UFL Tønder

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

Vejleder: Susanne Valentin, 29 84 20 02
8

UFL Thy/Mors

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

Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
vejleder: Helle Nybo, 51 22 68 87
Klubsted: Næstved

UFL Hjørring

UFL Sønderborg

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

Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Vejleder: Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84
6

UFL Sydvest

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

