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Jeg ønsker alle  en god læsning

Mange tak for sidste år, 2020. Det har været et år, som har været mærkeligt 
og svært for mange af os. På grund af corona har vi ikke altid kunnet  
mødes, som vi ville. Men jeg sender jer kæmpestor ros for de mange gode 
og opfindsomme ideer, I har fået til at ses og lave ting sammen – selvom  
I ikke altid måtte være sammen fysisk.

Nogle af alle disse gode arrangementer kan I læse om i bladet her.  
Måske kan I også blive inspireret af hinanden til corona-venlige ting at lave, 
hvis corona-restriktionerne fortsætter.
 
Godt nytår og bedste hilsner
Mette Holm, formand for UFL

Kære UFL’ere

Formanden 
har ordet
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Anette Østergaard, Mette Hansen,  
Christian Philips og Helle Bagge

Unge for Ligeværd4

Bestyrelsesmedlemmer UFL
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Tekst og fotos sendes til  

kommunikation@ligevaerd.dk

... skal du huske at sende en  
mail til jette@ligevaerd.dk  
med din nye adresse, så du  

er sikker på stadig at få  
UFL-bladet.

Hvis du flytter …

JUNI-bladet   3. maj 2021

AUGUST-bladet 7. juni 2021

OKTOBER-bladet 3. september 2021

DECEMBER-bladet 1. november 2021

UFL-bladet 
næste gang

Deadline for materiale  
til april-bladet er  
22. februar 2021

Vigtigt om billeder
 
Billederne skal være i så høj opløsning 
som muligt, det vil sige i rigtig god  
kvalitet. Billeder taget med en mobil-
telefon er tit gode nok. Så send gerne 
dem. Men billeder, som du henter fra 
Facebook, er desværre ikke gode nok. 
Dem skal du helst ikke sende.

 
De personer, der er på billedet, skal 
have sagt ja til, at du sender  
billedet til os. Så husk at spørge dem, 
om det er okay, før du sender  
os billedet!

Et tip til dig, der  
er bladansvarlig
Hiv denne side ud af  

bladet og hæng den  

på dit køleskab eller  

opslagstavle.
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Nu kan UFL og DUF sammen give unge med særlige 
behov en stemme og indflydelse.

UFL er blevet medlem  
af Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF)

Den 5. december stemte et stort flertal 
på DUFs delegeretmøde for, at Unge 
For Ligeværd kunne blive medlem af 
DUF. Det er noget, som UFL og DUF 
længe har arbejdet på kunne ske. 
Isakur, Pernille og Daniel fra Lands- 
bestyrelsen i UFL sagde sådan her om 
at blive medlem af DUF: 

”Tak for medlemskabet. Vi glæder os 
over, at UFL nu kan have en stemme  
i DUF. UFL arbejder ligesom DUF med  
demokrati, stærke ungdomsfælles- 
skaber, og at unge trives og har det 
godt. Vi ser frem til et godt samarbejde 
og erfaringsudveksling på tværs af 
DUFs forskellige ungdomsforeninger.” 



7

Hvad er DUF? 
 
DUF består af 80 børne- og ungdoms- 
organisationer. Organisationerne er 
meget forskellige. Der er for eksempel 
spejdere, studerende fra forskellige  
uddannelser, kirkelige foreninger, miljø-
organisationer, handicapforeninger og 
politiske ungdomsorganisationer. 

DUF blev dannet i 1940 for at oplyse, 
engagere og oplære unge i demokrati. 
Dengang var det vigtigt at arbejde mod 
nazisme og andre, der var imod demo-
krati. Lige siden har DUF forsøgt at få 
unge til at deltage endnu mere i demo-

krati og foreningslivet. Nogle vigtige  
ord og emner for DUF er deltagelse,  
dialog, frivillighed og indflydelse. 

 
De næste 2 år vil DUF især  
have fokus på fire temaer:
•    Et stærkt demokrati  

– som den måde man lever  
på og styrer et land på

•    Et stærkt foreningsliv
•    Unge med internationalt  

udsyn og engagement
•    Det gode ungdomsliv

UFL har gennem mange år fået støtte  
af DUF til arbejdet med at skabe fælles-
skaber for unge med særlige behov. 
Men det er altså først nu, at UFL bliver 
rigtigt medlem af DUF. 
 
Nu kan UFL og DUF  
sammen give unge med  
særlige behoven stemme
Som medlem af DUF bliver UFL del  
af et stort ungdomsfællesskab. Her vil 
UFL få mulighed for at samarbejde med 
andre ungdomsforeninger og sikre, at 
unge med særlige behov også kan være 
med, når DUF arbejder for, at alle får  
et godt ungdomsliv og kan deltage  
i demokratiet.

I UFL-medlemmer har stor erfaring  
med at lave klubber, hvor det er vigtigt, 
at der er plads til alle, hvor alle er lige-
værdige, og som er trygge steder at  
finde ind i et fællesskab. I UFL mødes I 
om det, I synes er sjovt, og I støtter  
hinanden i at være aktive i foreningen 
og møde nye mennesker. De erfaringer 
fra både de lokale UFL-klubber og fra 
UFLs landbestyrelse vil UFL tage med 
ind i DUF, så andre måske kan blive  
inspirerede til at gøre det samme.

I den kommende tid vil UFLs lands-
bestyrelse undersøge, hvordan UFLs 
medlemskab af DUF kan styrke forenin-
gen og arbejdet for unge med særlige 
behov både lokalt og på landsplan.  



8

Husk at spille  
SOLUM 

Spillet om, hvordan man får nye venner

I spiller sammen om at  
hjælpe figurerne i spillet
Det er vigtigt, at I alle føler, at I hører til og 
er med i fællesskabet, når I kommer i jeres 
UFL-klub. Heldigvis er I UFL’ere gode til at 
støtte hinanden og hjælpe hinanden ind  
i fællesskabet. 

En måde, man kan blive endnu bedre  
til at lære, hvordan man får gode og nye 
venner, er ved at spille ’SOLUM – et spil om 
ensomhed, venner og fællesskaber’. Det 
har alle UFL-klubber fået tilsendt. 

Det er et spil, hvor I alle spiller sammen  
om at hjælpe spillets hovedpersoner med 
at få venner, blive del af fællesskabet og 
undgå ensomhed. I løbet af spillet har I  
selv mulighed for at tale om jeres egne  
erfaringer med venner, fællesskaber  
og ensomhed.

SOLUM-spillet foregår på en skole, hvor 
eleverne bor. De fire hovedpersoner har 
det på forskellige måder svært med at få 
venner og komme med i fællesskabet. De 
fire hovedpersoner er:
 



Alberte er startet på en ny skole og  
savner vennerne hjemmefra. Hun er den 
stille type og har svært ved at finde nye  
fællesskaber. Det er vigtigt for hende at  
klare sig godt i skolen. Alberte går til  
gymnastisk.

Josef har lækkert hår. Han er meget  
populær. Men han har det svært med, når 
folk står tæt på ham, eller hvis der er for 
meget larm. Josef er god til at tegne og kan 
godt lide at game på sit værelse.

Emma vil gerne være sammen med  
andre, men hun kommer tit til at sige det 
forkerte. Hun er med i mange fællesskaber, 
men føler alligevel tit, at hun bliver valgt 
fra. Hun er meget på de sociale medier. 
Emma går til håndbold og elsker det.

Oliver vil gerne være en god ven, som 
altid finder på sjov. Han er usikker på sig 
selv. Han føler, at han er anderledes, og at 
andre ikke forstår ham. Han bliver tit vred, 
selvom han ikke mener det. Oliver  
glemmer ofte sine aftaler.

De fire hovedpersoner oplever forskel- 
lige situationer, hvor I sammen skal vælge, 
hvad hovedpersonerne skal gøre. Resul- 
tatet af jeres valg kan betyde, at hoved- 
personens venner bliver glade eller sure,  
og måske flytter sig tættere på hoved- 
personen og bliver nære venner, eller  
længere væk og bliver til en bekendt. 

De valg, som I træffer, bygger på jeres 
egne erfaringer med venskaber og fælles-
skaber. Derfor forandrer SOLUM sig, hver 
gang I spiller det. Derfor er SOLUM også 
sjovt at spille mange gange.  

 
HUSK at spille SOLUM, når I  
mødes i UFL-klubben. Et godt tip er 
at skrive i jeres aktivitetskalender, 
at I skal spille det.

Her kan du se en film om, 
hvordan SOLUM spilles
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Sådan undgår du og dine 
venner at blive narret  
af en identitets-tyv 
I brætspillet ’Stop identitetstyven’ spiller  
I sammen og lærer at undgå identitets-tyve

I Danmark er vi verdensmestre i at være 
digitale. Det betyder for eksempel, at vi  
betaler med betalingskort, har NemID, får 
post fra det offentlige i e-Boks, og at vi kan 
tjekke vores bankkonto på netbank. 

Det er godt. Det betyder nemlig, at dine 
breve fra kommunen ikke bliver væk, at de 
kan blive læst højt for dig på computeren, 
og at du kan få brevene sendt videre til  
andre personer, som kan hjælpe dig med  
at forstå, hvad der står i brevene.  

Men nogle gange kan det også være skidt: 
For der er kriminelle, der prøver at narre 
vores egne digitale oplysninger fra os  
– oplysninger, som ellers kun tilhører dig, 
og som ingen andre må se. Det er dét, man 
kan kalde din digitale identitet. 

Hvis de kriminelle får dine personlige 
oplysninger, kan de lade, som om de er dig 
– de stjæler din identitet. Og så kan de for 
eksempel låne alt for mange penge i ban-
ken eller måske købe dyre ting på nettet for 
dine penge, uden at du ved det.
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Så HUSK at spille 
’Stop identitets- 
tyven’, når I mødes  
i jeres UFL-klub.  
I kan se, hvordan  
I spiller spillet ved  
at scanne denne  
QR-kode.

’Stop identitetstyven’-brætspillet 
kan hjælpe dig, så du sammen  
med dine venner kan genkende  
en identitets-tyv
UFL har lavet et brætspil, som hedder ’Stop 
identitetstyven’. Det har alle UFL-klubber 
fået, også din. Når I spiller ’Stop identitets-
tyven’, skal I sammen prøve at fange for-
skellige slags identitetstyve, inden de stik-
ker af med jeres penge. Det kan for eksem-
pel være identitets-tyve, der lader som om, 
de er din ven eller kæreste. Og du kan 
møde identitets-tyve på både nettet og i 
telefonen, hvor de ringer til dig.

I skal hjælpe hinanden med at tale om 
identitetstyveri, undersøge hvad der sker, 

bede om hjælp og passe på jeres papirer. 
Det er også godt, hvis man tør fortælle, hvis 
man selv har mødt en identitets-tyv. Det 
kan hjælpe andre.

Og så kan I bruge det ude i virkelig- 
heden bagefter: De ting, I gør i spillet for at 
fange eller undgå tyven, skal I huske på at 
gøre, hvis I i virkeligheden møder en per-
son på nettet eller i telefonen, som kan 
være en identitetstyv!  

Læs en historie fra  
det virkelige liv på 

næste side...
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Jesper blev snydt af en 
identitets-tyv på Messenger

Ligeværd har talt med Jesper, som 
har prøvet at få sin digitale identitet 
stjålet. 

Jesper fortæller, at en kvinde, han 
ikke kendte, skrev ”Hej” til ham på 
Messenger. Jesper skrev tilbage, og 
de lærte hurtigt hinanden bedre at 
kende og begyndte også at flirte. Efter 
et par uger skrev kvinden, at hun  
gerne ville videochatte med Jesper, 
men fortalte, at hun desværre ikke 
havde penge på sin chatkonto. Jesper 
syntes, at det var synd for hende, så 
han sendte billeder af sine konto- 
oplysninger, så hun kunne sætte 
penge ind på sin konto. ”Jeg ville jo 
bare hjælpe,” fortæller Jesper. De 
kom dog ikke til at chatte sammen.  
I lang hørte Jesper ikke noget fra 
kvinden, men så dukkede hun op 
igen, og hun fik igen overtalt Jesper  
til at sende billeder af sit NemID og 
andre personlige oplysninger.

En dag fik Jesper et brev fra Skat, 
som Jespers botræner Søren så nær-
mere på. Søren ringede til Skat, hvor 
han fik at vide, at Jesper havde bedt 
om at få udbetalt restskat til en helt ny 
bankkonto. Søren har kendt Jesper i 
fem år og ved, at det havde Jesper ikke! 

Der kom også et brev fra en bank, 
der skrev, at Jesper havde oprettet en 
konto og lånt en masse penge, som 
så var blevet overført til en anden 
bank. Men det havde Jesper heller 
ikke gjort!

Det gik op for Jesper og Søren, at 
den kvinde, som Jesper havde chattet 
med, havde snydt Jesper. Hun havde 
stjålet Jespers digitale identitet, fordi 
han havde givet hende sine person- 
lige oplysninger.

Jesper og Søren skyndte sig at ringe 
til Jespers bank. Og det var heldigt. 
For Jespers bankrådgiver skulle lige  
til at overføre en masse penge til en 
anden bankkonto. Bankrådgiveren 
havde nemlig fået en mail fra Jesper 
om, at Jesper behøvede 135.000  
kroner til en bil. Men det var i virkelig-
heden kvinden fra chatten, der havde 
sendt mailen til bankrådgiveren. 

De nåede heldigvis at stoppe 
overførslen på de 135.000 kroner. 
Men desværre havde kvinden alle- 
rede nået at låne 400.000 kroner i 
forskellige banker ved at lade som 
om, at hun var Jesper.  

En historie fra det virkelige liv: 



UFL Roskilde  
vinder Handicappris

Klubben fik en pris for deres arbejde  
under corona-krisen

For mange var 2020 et svært år – også  
for jer UFL’ere, der ofte ikke har kunnet  
mødes i jeres klubber.

Så er det godt, I er så omsorgsfulde  
over for hinanden og så opfindsomme,  
at I finder på alternative måder at ses  
og lave aktiviteter.

I Roskilde Kommune har politikerne 
i kommunen lagt så meget mærke til,  
hvad UFL Roskilde gør for sine medlemmer  
under corona-restriktionerne, at klubben 
inden nytår løb med Årets Handicappris 
2020 i kommunen.

Politikerne sagde for eksempel det her: 

”En del unge har haft store  
psykiske udfordringer og følt sig  
meget alene og overladt til sig selv 
uden at vide, hvor de skulle gå hen, 
eller hvem de skulle tale med om  
deres bekymringer, tristhed og  
ensomhed. Det har været fantastisk 
at opleve, hvordan de unge har taget 
sig af hinanden, passet på hinanden 
og opfordret til at mødes i mindre 
grupper for at være sammen.” 

Flotte ord. Og stort tillykke til UFL Roskilde 
– og tak til alle jer andre UFL-klubber, som 
gør alt, hvad I kan, for jeres medlemmer.  
På de to følgende sider kan I for eksempel 
se nogle af de gode ting, I fik op at køre i 
jeres UFL-gruppe på Facebook i december 
måned.  



Trolde, pebernødder  
og julekalendere overtog 
UFL-gruppen 

Juleaktiviteter  
i Facebook- 

gruppen 

UFL’erne delte billeder  
af deres jule-hjemmebag  

med hinanden
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Det kan godt være, at både kulden og  
corona holdt UFL’erne inden døre det  
meste af december. Men lige så dødt, der 
var på gader og stræder, lige så livligt blev 
det inde i UFL-gruppen på Facebook:

Hver eneste dag har der været trolde på 
spil. Dels i Pernille Poulsens oplæsning af 
julekalenderbogen ’Troldejul’, og dels i  
troldene Flips og Flaps rejse rundt til 24 
byer i Danmark, hvor der findes en UFL-
klub. I UFL’ere var med på rejsen og blev 
klogere på, hvem der var formænd i de  
forskellige klubber, og hvad der findes  
af natur og kultur i de 24 byer.

Der blev også afholdt andre quizzer, hvor 
dem, der svarede rigtigt på spørgsmål om 
biblen og juletraditioner, kunne vinde 
UFL-drikkedunke eller skridttællere.

Julebag hører også december til, og I 
delte billeder af jeres hjemmebagte peber-
nødder, småkager og franskbrød – ja, I  
kunne endda følge med live, da formand 
Mette Holm lavede julekonfekt.

Blev det alligevel lidt for trist at sidde 
hjemme, kunne I varme jer ved de søde  
og opmuntrende hilsner, som I UFL’ere  
postede til hinanden i den svære tid.  



Der blev sendt  
hilsner og læst  

julehistorier
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Nyt fra

Aarhus 8000 C

ARoS  
og afsavn
 
Mandag den 26. oktober lavede vi Halloween-hygge. Nogle 
udhulede græskar, og andre lavede sjove ansigter på dem. 
Og så ristede vi kernerne på panden med lidt salt, det  
smagte rigtig godt. Det skulle være en uhyggelig aften,  
som endte med at blive hyggelig som altid i klubben.

Onsdag den 11. november var vi på kunstmuseet ARoS. 
Vi tog derind med mundbind og afstand. Og så fik vi en fin 
rundvisning, hvor vi så en masse kunst. Vi var også oppe i 
regnbuen, hvor man kunne se hele Aarhus i alle mulige  
farver. Det var super flot. 
 
 
 

Udsigt fra ARoS’ 
regnbue
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Vi har holdt en del virtuelle klubaftener.  
Det har været okay, men det er selvfølgelig 
hyggeligere at kunne ses. Så vi har savnet 
at se hinanden. Derfor har det været godt, 
at vi kunne tage på ARoS og gå nogle ture 
og lave andre fysiske aktiviteter samtidig. 
Imellem de to nedlukninger nåede vi  
heldigvis også at lave en mad og have  
hyggeaften, som vi plejer at gøre.  

Mandag den 30. november var vi i biografen 
og se ’Malous jul’. Det var hyggeligt og en 
skæg film. Vi spiste en masse slik og drak 
sodavand, det hører jo til.

Så havde vi også juleafslutning. Vi skulle 
have været i teatret og se ’Et juleeventyr’, 
men på grund af corona var det ikke muligt. 
Vi holdt i stedet en lille juleafslutning på  
en cafe, hvor vi fik æbleskiver, varm kakao  
og fik sagt god jul til hinanden.  

Der blev udhulet græskar 
til Halloween
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Nyt fra
Herning/ 

Ikast-Brande
Musikquiz på afstand
 
Vi havde vores sidste klubmøde den 22. oktober. 
Der mødtes vi til musikquiz med afstand. Det var 
en ganske særlig aften, hvor vi alle havde en for-
nemmelse af, at der måske ville gå et stykke tid, 
inden vi kunne mødes igen. At der ville komme til 
at gå så lang tid, vidste vi dog ikke.

Vi har forsøgt at mødes på Zoom et par gange, 
og det har været hyggeligt for dem, der var med.

Vi savner alle at mødes, at snakke, at drikke  
kaffe eller sodavand og spise kage med alle  
i vores fantastiske klub.  

Vi sørgede for at holde  
god afstand til hinanden  

til musikquiz
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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 
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Nyt fra

Rosenholm

Karaoke, København  
og krobesøg
På grund af de corona-restriktioner, som  
regeringen har lavet for at bremse smitten,  
og fordi vi kun må samles 10 personer til en 
klubaften, har vi indført, at man skal tilmelde 
sig klubaftenerne. På den måde har alle  
mulighed for at komme et par gange om  
måneden i klubben. Så hvis man var til sidste 
klubaften, så er det andre, der får lov at  
komme næste gang.

En aften havde vi karaokeaften, 
hvor Jan og Pia sang ’Midt om 
natten’, en god klassiker. Vores 
formand stod for musikken. 
Alle hyggede sig, og nogle få var 
oppe og danse. 

Karaokeaften

20



Vi har også været ude af huset til gode arrangementer. 
Den 9. august blev vi inviteret til at prøve petanque i den 
klub i Hornslet, som Lasse og Lene går i. Lasses far viste 
og trænede os i spillet. 

En anden aften var vi en lille flok i Hornslet Bio og se 
filmen ’Madklubben.’ Det var en meget sjov film, som 
varmt kan anbefales. Som I kan se, sad vi med corona- 
afstand til hinanden. 

Vi var også en tur i København. Efter en 
lidt forsinket ankomst til Aarhus pga. en 
bus, der gik i stykker, drog 15 fra klubben 
af sted mod København. Efter indkvarte-
ring på værelserne fandt vi et sted og  
fik sen aftensmad og var så heldige, at 
der var jazzmusik til maden.

Den 11. oktober var klubben på Den 
Gamle Kro og spise og fejre Mortensaften. 
Det var også her, vi senere holdt jule- 
frokost. Vi var samlet i 2 lokaler, så vi 
kunne overholde coronarestriktionerne.

Vi holdt god afstand  
i biografen

... fortsættes på  næste side
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Nyt fra

Rosenholm Tilbage i klubben havde vi en 
kreativ aften, hvor der blev  
lavet juledekorationer.

Se flere billeder og videoklip  
på vores hjemmeside 

 
Scan QR-koden her (fx med app’en 

Google Lens) eller gå ind  
på ufl-rosenholm.dk

Det var planen at starte klubben op 
igen 6. januar efter julen, men vi  
måtte holde lukket, da Mette Frederik-
sen havde forlænget nedlukningen. 
Lad os håbe, at hun snart åbner op 
igen, så vi igen kan komme i klubben.  

De bedste nytårshilsner  
fra UFL Rosenholm

Julehygge  
i klubben

22



 
Nyt fra
Sydvest

Malerierne blev 
meget forskellige

Kunstkursus i  
Det Gamle Mejeri
UFL Sydvest har ikke haft mulighed for at  
mødes i klubben. Det glæder vi os til, at vi kan 
igen. Der har dog været afholdt et kursus i 
kunst. Dette kursus blev afholdt i samarbejde 
med Det Gamle Mejeri. Vores medlemmer fik 
fremstillet fine kunstværker på dagen.  Vi fik lavet super flotte malerier
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Nyt fra

Silkeborg

Flere corona-restriktioner  
og en lukket klub 
Vi håber, at I alle har haft en glædelig jul  
og et godt nytår, selv om det har været lidt 
anderledes i år på grund af corona. 

Vi forsøger at holde humøret højt trods 
flere corona-restriktioner, men vi har  
desværre været nødt til at lukke vores 
klublokaler ned for at overholde reglerne. 

Inden klubben blev lukket, nåede vi på 
cafe, hvor vi spiste brunch. De havde en 
lækker buffet med alverdens tilbehør, så 
det var noget, alle kunne lide. Det var en 
rigtig hyggelig formiddag. 

Derudover forsøgte vi traditionen tro  
også at komme i julestemning, så igen i år 
skulle der laves juledekorationer. Der blev 
serveret gløgg, varm kakao og æbleskiver. 
Og så blev der kreeret nogle rigtig flotte  
juledekorationer. 

Vi håber, I alle har det godt, og at vi 
snart kan få lov at se hinanden igen.  

Lækker brunch  
på cafe
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Der arbejdes  
koncentreret
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Nyt fra

Roskilde

Biograftur, handicappris  
og tilbage til virtuelle  
omgivelser
Med sensommerens forhåbninger om en 
verden i bedring åbnede Roskildeklubben 
forhåbningsfuldt vores savnede klub op i 
slutningen af august med håbet om, at vi 
kunne komme tilbage under vores fantas- 
tiske rammer. Med spandevis af sprit,  
emballager med mundbind og god afstand 
forsøgte vi i det spæde efterår at få det 
bedste ud af situationen. 

Her nåede vi trods alt en tur i biografen 
og se ’Retfærdighedens ryttere’, en historisk 
rundvisning i byen samt et par hyggelige 
klubaftener oppe i vores lokaler ved Kilde-
gården, inden vi igen måtte lukke lokalerne 

ned og fuldføre vores aftener via Zoom. 
Derudover rundede vi året af med manér, 
da vi modtog Roskilde Kommunes aner- 
kendelse i form af årets handicappris.  
En pris, der trods alt sætter et fantastisk 
punktum for 2020, som må siges at have 
været en smule anderledes.

Vi håber dermed på, at 2021 kan blive 
året, hvor verdens normalitet endnu  
engang kan indtræffe - og vi alle kan vende 
tilbage i god behold til vores respektive 
klubber.

Rigtig godt nytår til alle klubberne rundt 
omkring i landet.  

Hyggelig bif-tur
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Historisk rundvisning  i Roskilde
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Nyt fra

Storkøbenhavn

Livet under corona set  
gennem tre UFL’eres øjne
Kære alle sammen. Vi har jo som bekendt måtte lukke klubben  
ned på grund af corona-restriktionerne. Så her bringer vi i  
stedet nogle beretninger fra tre af vores medlemmer.  

Carsten Birkelund
 

Da coronaen startede, var vi to mand til at udfø-
re arbejdet, men en uge efter blev min kollega 
fyret, og pludselig stod jeg med det hele alene. 
Oven i dét kunne jeg ikke komme ud og køre i 
tog, som jeg plejer at gøre, og som er min fritid. 
Da der blev åbnet lidt op igen i sommers, kom 
jeg lidt ud at køre, men det blev ikke, som det 
var før. Hen over sommeren fik jeg nemlig stress 
og mistanke om blodprop tre gange på kort tid, 
så jeg måtte geare lidt ned for tempoet, selvom det ikke passede min ar-
bejdsplads ISS, hvor man arbejder på tid. Så det endte med, at jeg tog en 
stor beslutning om at stoppe efter 23 år. Min sidste arbejdsdag var så den 
23. december 2020. Jeg har søgt ud til Tv-Glad, men venter stadig på svar, så 
nu er der tid til at køre i tog stille og roligt. Jeg har ventet længe på at få lov 
at køre Danmark rundt i tog igen.

Vores formand  
Sandra i en af vores 

nye klub t-shirts.
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Lars Jensen
 

Jeg arbejder på Cafe Nema i Gentofte sammen 
med Mia og Sandra på noget, der hedder Sand-
toften. Det er et aktivitetscenter for udviklings-
hæmmede. Vi har været adskilt på grund af 
corona, så vores kunder ser vi ikke så meget. 
Det har været okay, men også kedeligt, da jeg 
elsker, når der sker noget. Vi kom tilbage i juni 
måned på arbejdet og har været fire på hvert 
arbejdshold. Da jeg fik at vide, at vi ikke lukkede 
ned, da de sendte alle de offentligt ansatte hjem, blev jeg først lidt øv og 
forstod det ikke. Men tirsdag den 15. december blev vi lukket ned, og nu 
savner jeg lidt mine arbejdskollegaer, og jeg er ret ensom. Jeg har selvføl-
gelig venner fra klubben, men den er jo også lukket ned for tiden, og jeg er 
ikke så god til at tage kontakt – så det går lidt ned af bakke. Jeg håber, der 
snart sker ændringer.

Mike
 

Indtil marts måned var corona noget, der lå lidt 
fjernt fra mig. Men i dagene op til nedlukningen 
stod det klart for mig, at noget alvorligt var ved 
at ske. Alligevel kom det bag på mig, at vi lukke-
de ned. Vores klub lukkede i første omgang ned 
i cirka 14 dage, og alt blev vendt på hovedet i  
løbet af kort tid. Kort tid efter lukkede mit arbej-
de ned i halvanden måned, og der gik cirka fire 
måneder, før vores klub åbnede igen. I skrivende stund er den lukket igen,  
indtil forsamlingsloftet bliver hævet igen. Det har været en hård tid, synes 
jeg. Koncerter og festivaler, der er blevet aflyst. Ligesom klubaktiviteterne led 
samme skæbne. Og pludselig er der gået næsten et år. Jul og nytår var også 
en slem ting at gå igennem, synes jeg. Så jeg håber sådan, det snart stopper, 
så vi kan gøre nogle af de ting, vi gjorde før nedlukningen, og blandt andet 
komme i vores dejlige klub igen.
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Nyt fra
Tønder

Pakker og æbleskiver  
i både november 
og december

November
Onsdag den 11. havde vi banko på Zoom 
med præmier fra Ligeværd, hvor vi havde 
en rigtig hyggelig aften.

Onsdag den 18. holdt vi klubaften  
med æbleskiver. 

Onsdag den 25. havde vi besøg af en 
idrætskoordinator, som havde startet en  
ny idrætsforening op. Han ville gerne have 
ideer til, hvad for nogle aktiviteter, der  
kunne være sjove at starte. 

Vi fik alle en overraskelse fra nisserne  
i form af en juledekoration.

December
Onsdag den 2.: Der var en del pakker  
tilbage, og så havde vores vejleder fundet 
nogle flere sponsorgaver, der var værd  
at spille med om.

Onsdag den 9. havde vi pakkeleg, og 
bagefter spiste vi æbleskiver og hyggede.

Onsdag den 16. blev der selvfølgelig 
holdt julefrokost hos Randi, hvor vi hver 
især fik en platte med alt, hvad en jule- 

frokost skal byde på. Vi manglede dog 
snapsen, men det får man det jo alligevel 
bare dårligt af. Det var en anderledes  
julefrokost, men stadig hyggelig. Her fik  
vores uundværlige frivillige også en  
velfortjent julegave.

Januar
Onsdag den 6. januar startede vi med klub- 
aften igen over Zoom, da coronaens kraft 
var taget til. Men samtidig var vi også be-
gyndt få lidt optimisme, da vi fandt ud af,  
at der var fundet en vaccine.  
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Studietur

Djursland rundt

Fællesskab

 

Meget mere fællesskab...
Tag på højskole

2 SOMMERKURSER
• Musik, kunst, dans og sang (2 uger)
• Cirkus, musik, Country & western (2 uger)

EFTERÅRSKURSUS I 17/12 /5 UGER
• Kunst, musik og friluftsliv
• Studierejse til Kreta
• Djursland rundt på cykel

Ring nu 8752 9120 
eller www.djfh.dk



Kortspil og hygge

Wai Yzun lærte os andre at lave lækre flødeboller
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Nyt fra

Svendborg



Lækre flødeboller, flotte  
lyskæder og hyggelig julepynt
2020 har virkelig været et udfordrende år 
at komme igennem. Mange gode planlagte 
aktiviteter er blevet aflyst eller udsat. Vi  
nåede dog at komme i gang og få et par 
gode måneder, inden vi igen måtte leve 
med nye restriktioner og aflysninger.

I Svendborg nåede vi at lave en klub- 
aften, hvor dem, som havde lyst, kunne 
lære at lave små lampeskærme om til en 
lyskæde. Derefter har vi haft mange klub- 
aftener, hvor vi har været op til 10 personer 
ad gangen, og dem, som er kommet, er  
blevet inviteret. Nogle af medlemmerne  
har givet besked om, at de først kommer, 
når coronaen er ovre, men resten er  
kommet på skift.

Vi har lavet flødeboller et par aftener. Wai 
Yzun fra vores klub er super god til bl.a.  
flødeboller og små fine kager eller fyldte 
chokolader. Så hun underviste os andre.

Vi har haft et par gange, hvor vi har lavet 
julepynt, så vi fik pyntet vores klublokale 
op. Og så er der blevet spillet julespil og 
Uno masser af gange.

Nogle har syntes, at det var hyggeligt, at 
vi var få, men der er stor forskel på at være 
10 eller 40 – og måske er det så ikke lige 
dem, som man helst vil være sammen med.

Nu er et nyt år startet, og vi kan alle 
håbe, at verden snart kommer tilbage til en 
almindelig hverdag igen.  
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Hyttetur, julefrokost  
og en gavekurv  
bragt til døren
Det sidste stykke tid er der ikke sket meget 
i vores klub, da den jo er lukket ned, men 
lidt er værd at fremhæve. 

I september var vi afsted til Venø på  
hyttetur, hvor vi havde inviteret vores  
venskabsklub UFL Thy/Mors med. På turen 
hyggede vi os med udendørs aktiviteter  
og masser af hygge. Selve turen blev spon-
soreret af Friluftsrådet og Nordea Fonden. 

Klubbens vejledere havde i december 
fået planlagt julefrokost for os, hvor vi fik 
maden ud til os selv. Folk sad sammen  
nogle stykker og fik den gode mad. 

Og så har UFL Vestjyllands bestyrelse 
været rundt til vejlederne med julegaver.  
Vi tog ud personligt for at aflevere gaverne 
for også at få en lille snak og sige god jul  
og godt nytår. Alle vejlederne blev glade  
for den fine kurv.  

De bedste hilsner og krammere  
fra UFL Vestjylland
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Nyt fra

Vestjylland



Hyggelig 
julefrokost

Godt humør  
på færgen
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Når man ikke kan komme til  
kroen, må kroen komme til én
 
Godt nytår her fra UFL Aalborg!

Her er der jo desværre ud over nogle  
få møder på Zoom ikke sket ret meget. 

En af vores dejlige vejledere har holdt 
nogle konkurrencer på Facebook. Ellers har 
vi holdt en lille julefrokost med begrænset  
 

 
antal gæster, som vi holdt ved vores for-
mand, fordi vi ikke måtte komme ind i den 
kro, hvor vi ellers havde tænkt os at holde 
julefrokosten. Men så leverede kroen noget 
lækkert julemad.  

På med huen

Kroen bragte lækker 

julemad ud til os
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Nyt fra
Aalborg



Mums!



UFL-
klubber i 
Danmark

6

UFL  Hjørring

15

UFL  Thy/Mors

1

UFL  Aalborg

18

UFL Vestjylland

13

UFL Sydvest

17

UFL Vejle

24

UFL Silkeborg

8

UFL Lillebælt

20

UFL Vest fyn
21

UFL Svendborg

19

UFL Vestsjælland

12

UFL Storkøbenhavn

22

UFL Roskilde

4

UFL Klub Futura

16

UFL Tønder

14

UFL Sønderborg

10

UFL  Randers

7

UFL Køge

11

UFL Rosenholm

9

8800/UFL Viborg

5

UFL Herning Ikast-Brande

23

UFL Ringkøbing/Skjern

2 UFL AArhus

3 UFL Klub 8000C

38



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

UFL  Sydvest
Formand: Isakur Johannessen, 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 16 85 28
Vejleder: Ida Gothold Madsen, ida@uflvejle.dk
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
Mail: Ufl9000aalborg@gmail.com 

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

UFL  8000 Aarhus C
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  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  Køge
Vejleder: Susanne Valentin, 29 84 20 02

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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Ligeværds 
rådgivning er 
også for dig

Rådgivning

Du kan ringe til LigeLinie 

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov

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.

 

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


