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Nu er det endelig forår. Man bliver i bedre 
humør af varmen og solen. Og forhåbent-
ligt også af flere muligheder for at se  
hinanden. Men fra at jeg skriver denne 
tekst til bladet, og til at bladet bliver trykt 
og sendt ud, går der noget tid – så hvem 
ved, hvordan corona-reglerne er, når du 
lige nu sidder med bladet i hånden?

Hvis reglerne er sådan, at vi igen må 
mødes i klubberne – hurra! Hvis ikke,  
så vær ikke ked af det. Hold ud. Der er 
faktisk rigtig mange ting, I stadig kan 
gøre, selvom der er corona. I kan ringe  
til hinanden, mødes på Zoom eller spille 
online sammen.

Og nu, hvor foråret er kommet, er  
det mere nemt og rart at lave ting uden-
for: I kan mødes og få en is, gå en tur  
et par stykker sammen, spille bold eller 
petanque, købe lidt take away-mad og 
spise i en park – og måske er nogle af jer 
friske på en dukkert i havet eller en sø?

 

Mange af jer i klubberne har rigtig gode 
ideer til corona-venlige måder at have 
det hyggeligt på. Prøv bare at kigge i  
bladet denne gang og bliv inspireret af 
hinanden. Jeg vil gerne rose jer for at 
være så kreative ude i klubberne. I gør 
det super godt alle sammen!
 
De bedste hilsner
Mette Holm, formand for UFL

Der er meget, I stadig kan 
gøre med og for hinanden, 
selvom der er corona

Jeg ønsker alle  en god læsning

Formanden 
har ordet
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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

Vejledergruppen: Anette Østergaard, Mette Hansen, Christian Philips og Helle Bagge.
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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 …

AUGUST-bladet 7. juni 2021

OKTOBER-bladet 3. september 2021

DECEMBER-bladet 1. november 2021

UFL-bladet 
næste gang

Deadline for materiale  
til juni-bladet er  
3. maj 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.



De kan hjælpe dig, så du ikke selv bliver snydt  
af identitetstyve.

Ved du, hvordan du undgår at blive narret af  
en identitetstyv? Og ved du, hvad du skal gøre, 
HVIS du alligevel bliver narret?

Vi har lavet to podcast, hvor du kan høre 
UFL’erne Mette, Rasmus og Anders fortælle.  
De blev snydt af identitetstyve, så de kom til at  
skylde mange, mange penge væk. I podcasten 
får du også gode råd til, hvordan du selv undgår 
at blive snydt. Hver podcast varer en halv time. 
Vi håber, I vil lytte til dem, så I ved, hvad I skal 
gøre, hvis I kommer til at stå i en situation som 
Mette, Rasmus og Anders.

KÆMPE tak til Mette, Rasmus og Anders, der 
fortæller deres historie. Det er super vigtigt, at 
nogen fortæller åbent om de her ting, så andre 
unge med særlige behov kan blive hjulpet.  

Har du hørt vores 
podcasts om   
identitetstyveri? 

Nyt fra  
sekretariatet

Her kan du høre 
podcasten med 
Mettes og  
Rasmus’ historie

Her kan du  
høre podcasten 
med Anders’ 
historie

6

Pas på!
Lige nu er der ret mange identi-
tetstyve på spil, som ringer til unge 
med særlige behov og siger, at de 
er fra teleselskaber, banken eller 
kommunen. Så prøver de at lokke 
de unge til at fortælle deres per-
sonlige oplysninger som fx NemId, 
bankoplysninger eller nøglekort. 
Og så bruger identitetstyvene op-
lysningerne til at hæve eller låne 
MANGE penge til dem selv, men 
som de unge med særlige behov 
skal betale tilbage, fordi pengene 
er lånt i de unges navn.  
 
GIV IKKE DINE OPLYSNINGER UD  
TIL NOGEN, DU IKKE KENDER!



Se hvordan du spiller  
”Stop identitetstyven”:

Ligeværds indsats mod identitetstyveri  
er støttet af Rådet for Offerfonden.

Stop identitetstyven
-i fællesskab stopper vi identitetstyven

Spil “Stop identitetstyven”  
på en klubaften!

“Stop identitetstyven” er et 
brætspil, hvor alle er fælles 
om at stoppe identitetstyven. 
Spillerne taler om hvordan 
identitetstyveri undgås og 
hvordan det er at blive offer  
for identitetstyveri. 



Corona kan være meget forvirrende. 
Hvornår skal man testes? Hvad betyder 
testsvaret? Hvad skal man gøre, hvis man 
så FÅR corona?

Emil er UFL’er og havde også en  
masse spørgsmål, da han pludselig en 
dag fandt ud af, at han havde corona. 
Laura og Mette fra sekretariatet har  
lavet en lille film med Emil og hans mor 
Anette. I filmen fortæller Emil sin historie, 
og vi kommer med råd til, hvad du skal 
gøre, hvis du selv får corona.  

Da Emil fik corona  
– se filmen og lær, 
hvad du skal gøre, 
hvis du får corona

Nyt fra  
sekretariatet

Du kan se filmen  
ved at scanne  
QR-koden her.

8



sst.dk/coronacoronasmitte.dk

27.10.2020

Bliv hjemme, hvis  
du har symptomer

Tør hoste

Tab af smags-  
og lugtesans

Bliv også hjemme, hvis du er i tvivl, om du er syg.  
Gå i selvisolation og sørg for at blive testet. 

Feber

Muskelømhed

Vejrtrækningsbesvær

Ondt i halsen



Nyt fra  
sekretariatet

Dorthe Haagen Nielsen

Jeg hedder Dorthe. Jeg skal hjælpe de  
andre på kontoret med at planlægge  
møder og skrive referater, når der er  
møder. Også til nogle af dem, som UFL 
holder. Så nogen af jer kommer til at 
møde mig til de møder.

Jeg bor i Silkeborg sammen med min 
mand og vores tre børn. I min fritid kan 
jeg godt lide at gå ture i den smukke  
natur omkring os, mens jeg hører en  
krimi-podcast i ørene. Når jeg har rigtig 
god tid, og vejret er godt, cykler jeg ned  
til min veninde, som har islandske heste. 
Så rider vi en tur sammen i det smukke 
Søhøjland. 

Jeg glæder mig til at møde jer, når  
Danmark åbner mere op igen.

To nye ansatte på 
kontoret i Aarhus

Laura Gundorff Boesen

Jeg hedder Laura. Jeg bor i Aarhus med  
min mand, vores to piger og vores kat Sten, 
som altid hopper op på bordet og spiser 
vores mad, hvis vi kommer til at kigge væk.

Det er mig, der laver jeres UFL-blad. Jeg 
skriver også ting til Ligeværds Facebook- 
side, hjemmeside og Instagram. 

Og sammen med Mette Davidsen fra  
sekretariatet, som mange af jer kender,  
laver jeg også andre ting og projekter  
om UFL.

Jeg er vildt glad for at arbejde i Ligeværd. 
Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at alle unge, 
også unge med særlige behov, har de  
samme rettigheder og muligheder for at 
leve et godt liv.

På Ligeværds sekretariatet i Aarhus er  
der blevet ansat to nye personer, nemlig 
Dorthe og Laura. Du kommer til at møde 
dem en gang imellem, så de vil gerne 
præsentere sig for jer: 
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Jette sidder på Ligeværds 
sekretariat i Aarhus.  
Her tager hun sig af øko-
nomien for UFL og melder 
nye UFL-medlemmer ind  
i foreningen. 

Kalder alle  
vejledere og  
bestyrelser  
i klubberne!
Til jer, der er vejledere eller  
sidder i bestyrelserne i jeres klub:
 
Her på sekretariatet har jeg, Jette, brug for nogle 
ting fra jeres UFL-klub. Jeg skal bruge tingene til  
at vise DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), at jeres  
forening overholder de krav, man skal leve op  
til for at få tilskud fra DUF. Det får vi nemlig.

Derfor skal I sende disse ting til mig, når I har  
holdt jeres generalforsamling her i foråret: 

Jeres klubs aktivitetskalender
Jeres dagsorden til jeres generalforsamling
Jeres referatet fra jeres generalforsamling
Jeres regnskab 
Og hvis I har besluttet nogle nye vedtægter,  
skal I også sende dem

I skal sende det hele til mig på  
Jette@ligevaerd.dk

Når I skal indkalde jeres medlemmer til jeres  
generalforsamling, kan det være, I får brug for  
deres adresser. Så kan I også skrive til mig på  
Jette@ligevaerd.dk, så sender jeg adresserne  
til jer. Jeg glæder mig til at høre fra jer.

1

2

3

4

5

Nyt fra  
sekretariatet



I starten af 2021 sendte vi 
breve ud til jer alle sammen 
om, at vi skal have jeres 
kontingent for 2021, altså 
penge fra jer, så I kan være 
medlemmer af UFL. 
 
Det nemmeste for dig selv og for os er, 
hvis du tilmelder betalingen af dit kon-
tingent til Betalingsservice. Det betyder, 
at pengene bliver overført til rette tid og 
med det rette beløb, og at du ikke skal 
holde styr på det – det sker helt af sig 
selv. Det kan være en god løsning for 
dig, der har svært ved at bruge netbank 
eller holde styr på dit budget. 

Sådan gør du med  
Betalingsservice
Og der er mange af jer, der bruger  
Betalingsservice. Til dig, der ikke bruger 
det endnu, men godt kunne tænke sig 
det, så gør du sådan her:

Ring til din bank. Mens du ringer, skal 
du have det brev i hånden, som vi har 
sendt til dig med betalingen. Nederst i 
brevet er der nemlig et girokort med 
nogle tal, som banken skal bruge. Så 
skal du bede banken om at oprette  
betalingen til Betalingsservice.

Hvis du på et tidspunkt ikke længere 
vil være medlem af UFL, kan du altid  
ringe til banken og få den til at hjælpe 
dig med at slette Betalingsservice igen.

Sådan betaler  
du nemt dit  
kontingent

Sådan betaler  
du nemt dit  
kontingent

Nyt fra  
sekretariatet

12



Brug jeres lokale  
frivilligcenter  
til at styrke  
UFL-klubben
Vidste I godt, at jeres lokale frivilligcenter  
kan hjælpe jer med at finde nye frivillige,  
at finde ud af hvordan klubben  
kan søge penge til aktiviteter  
og finde nye lokaler?

Frivilligcentre findes i hele landet. Deres 
opgave er at hjælpe dem, der laver frivilligt 
arbejde for sårbare og socialt udsatte  
mennesker. Og det gør UFL-klubberne jo.

Frivilligcentrene hjælper for eksempel 
ved at have lokaler, som man kan bruge til 
arrangementer. De vil også gerne komme 
med gode ideer og hjælpe jer med at lave 
jobopslag, hvis I leder efter en ny, frivillig 
vejleder i jeres klub. Og så laver de gratis 
kurser, I kan komme med på, for eksempel 
om fundraising og om, hvordan man  
holder fast på klubbens frivillige.

Man skal være medlem af det lokale  
Frivilligcenter for at få hjælp fra dem. Det 
synes UFL Landsforeningen er en god ide. 
Derfor har de besluttet, at hvis jeres klub 
bliver medlem af det lokale frivilligcenter,  
så får I refunderet de penge, det koster,  
altså I får kontingentet igen af UFL  
Landsbestyrelsen. 

I skal bare sende kvitteringen  
for jeres udgifter til jette@ligevaerd.dk

I kan finde jeres lokale  
frivilligcenter ved at scanne  

denne QR-kode

Nyt fra  
sekretariatet
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Hvor mange medlemmer  
har jeres klub?

UFL pr. 31.12.2020 > 30 30-39 40 < I alt Støttemedlemmer I alt
Ingen klub 22 13 9 44 38 82

8800/Viborg 79 21 1 101 1 102

Futura 6 19 16 41 10 51

HIB 34 9 10 53 20 73

Hjørring 18 7 8 33 3 36

Klub 8000 C 10 7 17 0 17

Køge Bugt 1 1 0 1

Lillebælt 16 11 4 31 7 38

Randers 32 28 5 65 17 82

Ringkøbing/Skjern 10 2 2 14 3 17

Rosenholm 42 7 14 63 4 67

Roskilde 24 5 3 32 0 32

Silkeborg 10 3 6 19 0 19

Storkøbenhavn 40 35 28 103 25 128

Svendborg 24 11 3 38 0 38

Sydvest 13 11 6 30 9 39

Sønderborg 10 14 9 33 5 38

Thy/Mors 19 18 4 41 4 45

Tønder 8 11 10 29 12 41

Vejle 11 18 8 37 10 47

Vestjylland 6 25 25 56 10 66

Vestsjælland 1 9 15 25 2 27

Aalborg 1 14 20 35 0 35

Aarhus 0 2 23 25 6 31

437 300 229 966 186 1152
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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

Hvert år til nytår kigger vi på, hvor mange 
medlemmer, der er i jeres UFL-klubber.

Og til nytår 2020 kunne vi se, at UFL  
i alt har 1.152 medlemmer plus 186 støtte-
medlemmer (støttemedlemmer betaler  
kontingent, men har ikke stemmeret, når der 
er generalforsamling).

Her kan I se et skema over, hvordan mange 
medlemmer (og støttemedlemmer), I har  
i jeres egen klub. Vi har opdelt dem efter  
alder: Dém under 30 år, dém mellem 30  
og 39 år, og så dém over 40 år.



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



 
Nyt fra

Lillebælt

Gåture, bagning  
og computerspil

Nu har vi taget hul på 2021. Når I læser 
bladet, er klubberne forhåbentlig åbne 
igen. Og vi savner virkelig at komme  
i klubben og snakke sammen. 
Et par gange har nogle mødtes på for  
eksempel Skype, men det er ikke det  
samme. Men vi får lige hørt, om de  
andre har det godt. 

Vi må så finde på andet at lave: Vi får 
slappet af og spillet computer – måske lidt 
for meget. Og vi hygger med familien  

 
og med vores hunde. Én af os skriver  
historier, og dem har hun fået lavet til  
nogle bøger med fotos. 

Mange er ude at gå ture forskellige  
steder. Én har for eksempel taget sin  
dreng med i skoven. Vi fik en del snevejr  
i februar, så det var flot med solskin på 
mange af turene. Og så var der også tid  
til at bage boller. 

I ønskes alle sammen et rigtigt dejligt 
forår.  

Der bliver  
skrevet bøger  

på computeren
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Skovtur 

Hunde-hygge

Skriv til os på  
lillebaeltufl@gmail.com  
så sender vi forårets  
kalender til dig. Og husk,  
vi er på Facebook:  
UFL-Lillebælt.

Vil du gerne have 
vores aktivitets- 
kalender? 
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Nyt fra
Herning  

Ikast-Brande
Gå på troldejagt

Hen over vinteren har Michelle, Anders og Peder 
været på opdagelse rundt omkring i Jylland. 
Kunstneren Tomas Dambo har lavet trolde, som 
er placeret 10 steder rundt i Danmark – det er 
bare at gå på jagt efter dem. De er vildt fanatiske 
at se på. Michelle har sammen med sine venner 
været af sted flere gange for at finde trolde, og 
de har indtil nu fundet 3 stykker – én i Århus,  
én i Horsens og én i Silkeborg.

Det er helt sikkert en god ide for alle, der har 
lyst til komme på troldejagt.  

Tur udenfor

Hvor mange trolde 
kan DU finde?



 
Nyt fra

Storkøbenhavn

Telefonven og  
’Stines Køkken’
 
Hej igen alle sammen.

 
I Storkøbenhavn har vi  
lavet en telefon-ven, hvor 
de medlemmer, der vil og 
har behov for det, kan 
snakke med andre med-
lemmer i kampen mod  
ensomhed. 

Det, synes vi, fungerer 
rigtig fint. Mange af dem, 
der er med i det, er rigtig 
glade for at kunne holde 
kontakten på den måde. 

Vi har bl.a. én, der er  
telefon-ven med en pige  
på 19, som startede her i 
sommerferien, som skriver: 

“Jeg kan godt lide at 
snakke med en telefon-ven. 
Især i de her ensomme  
tider, hvor man ikke altid 
kan ses med så mange, så 
er det en trøst og varm  
tanke, at vennerne fra  
klubben stadig er derude, 
og at vi ses på den anden 
side af corona.”

 
I Storkøbenhavn har vi 
også været ret flittige til  
at bruge Zoom og  
FacebookLive.

Vi har bl.a. fået vores 
vejledere Stine og Christian 
til at lære nogen at lave 
mad sammen, hvor det  
så blev sendt live i vores 
Facebookgruppe. Vi kalder 
det ’Stines køkken’ og  
håber, at det fortsætter  
et stykke tid endnu. 

 

 
Vi venter selvfølgelig alle 
spændt på genåbningen  
og glæder os til at kunne 
være sammen med alle jer 
fantastiske medlemmer af 
Unge for Ligeværd.

Masser af coronaknus 
og kram fra UFL Stor- 
københavn.  
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Nyt fra

Vestjylland

Vi savner biograf,  
cafe, sport  
– og hinanden!
Vi har talt med fire af vores medlemmer om, 
hvad de laver og savner her under corona.  

Pernille Feldt Poulsen
 
Hvad har du fået tid til at  
gå med her under corona?
– Jeg er så heldig at have fået  
arbejde under coronaen. Så jeg 
arbejder derudaf og elsker det!  

Ønsker du, at klubben kunne  
have åbent her i coronatiden  
– hvis ja, hvorfor?
– STORT JA! Savner alle de andre 
og samværet, vi har med hinanden. 
Fællesskabet og de gode grin! Det 
kan godt mærkes, at klubben  
er lukket.

Hvad savner du mest ved klubben?
– Fællesskabet og at hygge.

Hvad savner du mest  
her i coronatiden? 
– At kunne se flere og komme ud i 
kulturlivet. På cafe og restaurant 
med venner og veninder. Snak over 
kaffe.
 

Hvad tænkte du, da klubben skulle 
lukke pga. corona-virussen?
– Åh nej. Det gør ondt i hjertet, for 
klubben har stor betydning for os 
alle. Det er svært at undvære de  
faste klubaftener. 

Er du på arbejde her i coronatiden? 
Hvis ja, hvad arbejder du med?
– Ja, det er jeg. Arbejder i børne- 
have med corona-rengøring.

Hvad er det første, du vil ud  
og opleve, når kulturlivet åbner  
igen og hvorfor?
– En koncert eller foredrag.  
For at mærke stemningen.
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Rasmus Riis Jensen
 
Hvad har du fået tid til at  
gå med her under corona?
– Mit arbejde har haft skiftevis 
åbent og lukket, og de perioder, 
hvor det har været lukket, har  
tiden været brugt på gåture,  
læse nogle bøger og set nogle 
gode film.  

Ønsker du, at klubben kunne  
have åbent her i coronatiden  
– hvis ja, hvorfor?
– Jeg syntes, det er svært fordi,  
man skal passe på hinanden. Men 
det, der bliver lavet (fx julefrokost 
sammen hver for sig) var et godt 
tiltag, hvor man kunne se, at der er 
andre måder, man kan ses sammen 
og stadig være hver for sig.

Hvad savner du mest ved klubben?
– Jeg savner, at man kommer ud  
og se nogle andre mennesker og 
sine venner den ene gang om  
ugen, hvor klubben har åbent.  
Grine og hygge og spille.

Hvad savner du mest  
her i coronatiden? 
– Vennerne og komme ud og  
høre fede koncerter og se comedy 
shows igen.
 

Hvad tænkte du, da klubben skulle 
lukke pga. corona-virussen?
– Jeg tænkte, ja det måtte jo  
komme, også pga. nye tilfælde af 
coronasmittede og den nye variant, 
der er kommet. Så jeg var ikke  
overrasket over det.

Er du på arbejde her i coronatiden? 
Hvis ja, hvad arbejder du med?
– Delvist (torsdag og fredag). Som 
det er lige nu, er jeg på arbejde.

Hvad er det første, du vil ud  
og opleve, når kulturlivet åbner  
igen og hvorfor?
– Comedy shows. Jeg har allerede 
billet til Thomas Warberg og Mark 
Le Fevre, dog først til efteråret, det 
er blevet rykket, så det glæder jeg 
mig til.
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Nyt fra

Vestjylland

Niklas Vendelboe 
 
Hvad har du fået tid til at  
gå med her under corona?
– Går nogle ture, spiller lidt FIFA 
og ser fodbold. 

Ønsker du, at klubben kunne  
have åbent her i coronatiden  
– hvis ja, hvorfor?
– Nej, det er ikke en særlig god idé, 
men savner selvfølgelig  
klubben helt vildt.

Hvad savner du mest ved klubben?
– Fællesskabet og samværet  
og de søde hjælpere.

Hvad savner du mest  
her i coronatiden? 
– At komme til at dyrke fodbold og 
håndbold, og savner virkelig også  
at kunne være sammen med ens 
venner og savner at gå i biografen. 

Hvad tænkte du, da klubben skulle 
lukke pga. corona-virussen?
– Ej, øv da, hvad skal man nu  
mandag aften?

Er du på arbejde her i coronatiden? 
Hvis ja, hvad arbejder du med?
– Ja. Jeg arbejder på Ausumgaard 
med landbrug. 

Hvad er det første, du vil ud  
og opleve, når kulturlivet åbner  
igen og hvorfor?
– Det bli’r nok bylivet og biograftur, 
for det har jeg savnet helt vildt.

“Savner virkelig også  
at kunne være sammen  
med ens venner og savner  
at gå i biografen.”
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Pia Blohm Larsen
 
Hvad har du fået tid til at  
gå med her under corona?
– Masser af gåture. Og været  
sammen med venner i små hold. 

Ønsker du, at klubben kunne  
have åbent her i coronatiden  
– hvis ja, hvorfor?
– Ja, det kunne da være dejligt. 
Savner det sociale.

Hvad savner du mest ved klubben?
– Nærvær. Og bare være sammen 
med dem, man ikke kan ses med.

Hvad savner du mest  
her i coronatiden? 
– At kunne gøre lige præcis det, 
man vil.

Hvad tænkte du, da klubben skulle 
lukke pga. corona-virussen?
– Rigtig øv.

Er du på arbejde her i coronatiden? 
Hvis ja, hvad arbejder du med?
– Jeg er blevet hjemsendt her  
i anden omgang.

Hvad er det første, du vil ud  
og opleve, når kulturlivet åbner  
igen og hvorfor?
– Ud og spise. Koncerter.  
Musikteater.

“Jeg savner at  
kunne lige præcis  
det, man vil.”
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Alle de fire medlemmer  
savner deres venner  

fra klubben



 
Nyt fra
Vejle

En hjertelig hilsen
Vi har her i coronatiden prøvet at  
lave vores klubaftener online, det har 
desværre kun kunnet få cirka 10-12 
medlemmer med. Derfor satte den 
ledende vejleder (Ida) og formand 
(Daniel) sig ned sammen og tænkte, 
hvad skulle de gøre. Løsningen blev, 
at Ida fik bestilt nogle mundbind med 
UFL-logo på, og Daniel sammen med 
kæresten fik lavet et perlemotiv. De 
lavede også en lille tekst, hvor de  
fortalte, at vi alle er savnet, og at de 
glæder sig til, at vi alle kan være  
sammen igen. Så gik Ida og Daniel  
ud til hvert eneste medlem med et 
mundbind og en perleplade til hver.  
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På vej ud for at aflevere  gaver til klubbens  medlemmer



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
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”Jeg synes, at vejlederne og bestyrelsen i 
UFL Vejle har været gode til at tænke på os  
i denne periode. De har lavet dette flotte 
perlemønster med to hænder og et hjerte.”

Et medlem siger:

Der var lagt kræfter og 
kærlighed i perlepladen  

til medlemmerne



 
Nyt fra
Aalborg

Tilbageblik på gode 
oplevelser – som  
vi nok skal få igen
 
Her i Aalborg er der desværre ikke sket noget 
ud over et par konkurrencer på Facebook.
Men vi synes, at I sammen med os måske 
kan glæde jer over at se nogle af de dejlige 
billeder fra 2020. Og vi håber, at vi snart kan 
tage nogle nye i 2021.  
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Frokost i det fri



Bøh!

Majs til  
popcorn
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Godt vi stadig  
kan mødes online

... fortsættes  på næste  
side



 
Nyt fra
Aalborg
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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



 
Nyt fra
Tønder

JANUAR  
Fællesspisning,  
fællessang og  
fælles træning

Onsdag den 13. januar havde vi fælles- 
spisning og klubaften på Zoom, hvor der 
også var dessert i form af en flødebolle,  
fordi Alis havde haft fødselsdag i december. 

Onsdag den 20. januar havde vi besøg af 
Tønder Kommunes idrætskoordinator, som 
havde planlagt nogle øvelser, vi kunne lave 
hjemme i stuerne, så der er ingen und-
skyldninger for ikke at få sig rørt. Her i UFL 
Tønder har vi en kørestolsbruger, og selv 
hun syntes, det var hårdt. Men det viser 
bare, at alle har godt af at røre sig. Og vi 
havde også spist sammen lige inden, så  
det var lidt hårdt.

 
 
 
 
 
Onsdag den 27. januar havde vi besøg en 
korleder, hvor vi havde fællessang på 
Zoom. Det var en meget sjov aften, men 
det var lidt svært at følges ad, når vi ikke 
var i samme rum, men som man siger; hver 
fugl synger med sit næb, og det gælder 
også for os i Tønder. Men vi blev i hvert fald 
glade af det, og det er vel dét, det handler 
om i de her mærkelige og lidt underlige 
coronatider.  
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Vi fik sved på panden, da vi skulle lave online træning



FEBRUAR  
Hemmelig gæst  
og thailandsk mad
 
Onsdag den 3. februar fik vi en “ hemmelig” 
gæst med på Zoom, da en af vores tidligere 
gæster desværre havde meldt afbud på  
corona. Hun skulle ellers have fortalt om at 
være i Beredskabsstyrelsen, som jeg tror  
kunne være rigtig spændende at høre, men 
hun har lovet, at hun kommer en anden gang. 
I stedet fik vi besøg af vejledernes chef, som 
mange af os kendte i forvejen. Vi spiste også 
sammen, som vi gør til hver Zoom klubaften.

Onsdag den 10. februar fik vi thailandsk 
mad, da vi havde foredrag om den weekend-
tur, vi skal på engang, når coronaen bestem-
mer sig for, at den ikke vil styre vores daglig-
dag mere. Men indtil da må vi bare nøjes med 
at høre og drømme om de ting, vi gerne vil. 

Onsdag den 17. februar havde vi en vel- 
fortjent vinterferie med sne og frost.  

Sjov på  
Zoom
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Nyt fra

Svendborg

Gåtur med  
pølser, kaffe  
og fortællinger

 
I Svendborg har vi en lukket Facebookgruppe 
kun for medlemmer. Rasmus har været god 
til at lave forskellige ting herinde. Han har  
lavet et gymnastikprogram, vi alle kan lave. 
Han har fundet link på nettet til en film om 
Zoo i Odense og lavet en quiz.

I januar har vi haft en gåtur i Svendborg.  
Vi startede fra banegården, og hver gang der 
var kommet 4 personer, blev man sendt  
afsted med et kort, hvorpå der var nogle  
steder, man skulle gå til. Disse steder stod der 
så en vejleder med en opgave, man skulle 
løse. Ét sted fik man en pakke pølsebrød og et 
andet sted en pakke pølser, andre steder kun 
en fortælling. Det sidste sted på ruten kunne 
man så grille pølser og brød og få en tår  
kaffe/te.
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... fortsættes på  næste side

Flot vejr i Svendborg
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Vi havde taget et bålfad og brænde med, så 
vi kunne lave det på et grønt areal i byen.

Chris fra klubben har købt en drone, så 
nu er der også foto set oppe fra og ned.

Vi var heldige, at det var en dag med  
solskin.  

 
Nyt fra

Svendborg

Så skal der  
trænes

En velfortjent pølse  

med brød efter  
god gåtur
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Nyt fra

Silkeborg
Quizzer  
og virtuelle  
klubaftener
 
Hej alle sammen. 

 
Vi håber, I alle har det godt og holder  
humøret højt. 

Siden sidst er der ikke sket så meget  
i vores klub. Vores klublokaler er stadig  
lukket ned grundet restriktioner, så vi kan 
desværre ikke mødes. 

I stedet er vi begyndt at holde virtuelle 
klubaftener, hvor vi mødes på videomøder 
og snakker om, hvad der er sket i ugens 
løb. Det er dejligt at kunne mødes på 
denne måde.  
 
 
 

 
 

Ved en af vores virtuelle klubaftener af- 
prøvede vi Kahoot! Det er en app, man kan 
bruge til at quizze. Det var lidt svært til at 
starte med, men vi fik heldigvis styr på det. 
Et af vores bestyrelsesmedlemmer havde 
lavet en quiz, der handlede om vores  
UFL-klub og Silkeborg. 

Vi skulle have afholdt bestyrelsesmøde  
i januar. Det har vi bestemt os for at  
udsætte til maj.

Vi håber, at det hele snart vender tilbage 
til normal, så vi snart kan mødes i vores 
klublokaler igen.  

Så skal der  
quizzes!



36

 
Nyt fra

Rosenholm

Gåtur med  
afstand og 
mundbind
 
Den 17. februar havde vi klub- 
aften via Messenger, hvor vi var  
8 personer, der var på. Det var 
rigtig hyggeligt at kunne mødes 
lidt på afstand. Vi snakkede om,  
at vi skulle mødes igen 3. marts 
og så snakke om, at vi måske skal 
mødes uden for klubben til en  
gåtur med højest 5 personer i 
hver gruppe. Så vil vi gå en tur 
med lidt afstand mellem hver 
gruppe og med mundbind/visir 
på.  

De bedste corona-hilsner  
fra UFL Rosenholm.

Man kan stadig grine  
sammen, selvom man  

kun mødes online
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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

Dejligt at se  
de andre

Hyggeligt at få et kig  ind i hinandens stuer



UFL-
klubber i 
Danmark
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UFL  Hjørring

15

UFL  Thy/Mors

1

UFL  Aalborg

18

UFL Vestjylland

13

UFL Sydvest

17

UFL Vejle
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UFL Silkeborg

8

UFL Lillebælt
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UFL Vest fyn
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UFL Svendborg
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UFL Vestsjælland
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UFL Storkøbenhavn
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UFL Roskilde
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UFL Klub Futura
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UFL Tønder
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UFL Sønderborg
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UFL  Randers

7

UFL Køge
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UFL Rosenholm

9

8800/UFL Viborg

5

UFL Herning Ikast-Brande
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UFL Ringkøbing/Skjern

2 UFL AArhus

3 UFL Klub 8000C

38



13

14

15
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23
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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
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 Bugt
Vejleder: Susanne Valentin, 29 84 20 02

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


