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Indhold

Hurra, så skete det endeligt: Vi må nu 
mødes i vores dejlige klubber igen! 

For mange af jer vil det være nemt  
at komme afsted igen, I kan sikkert slet 
ikke vente. 

Men for andre vil det være svært.  
Måske har man vænnet sig til at være 
alene og ikke komme ud ad døren  
særligt meget. Derfor vil jeg opfordre  
jer til at hjælpe hinanden med at få  
alle med i klubben igen. 

I kan ringe til de medlemmer, der  
ikke dukker op til klubaften. Fortæl dem, 
at I gerne vil have dem med og glæder 
jer til at se dem igen. 

I kan også aftale at banke på hos hin- 
anden og følges hen til klubben. Så er 
det nemmere at komme afsted.

For husk: Det er vigtigt for alle UFL’ere 
at komme afsted i klubben igen og være 
sammen med andre. Især efter at have 
været isoleret så længe. Hjælp hinanden.
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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 …

OKTOBER-bladet 3. september 2021

DECEMBER-bladet 1. november 2021

UFL-bladet 
næste gang

Deadline for materiale  
til august-bladet er  
7. juni 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.



I gav UFL  
en stemme!

Det var en flok friske UFL’ere fra klub- 
bernes bestyrelser, der mødtes på Zoom 
lørdag den 24. april med Esben, Mette,  
Laura og Dorthe fra Ligeværds kontor. Vi 
skulle snakke om, hvordan UFL’ere kan  
bruge jeres stemme i det kommende  
kommunalvalg i november. I kan bruge  
jeres stemme til at fortælle kommunal- 
politikerne, hvad der sker i jeres liv, og  
hvad politikerne kan hjælpe med at for- 
bedre. Vi snakkede om områderne bolig, 
beskæftigelse, fritid og uddannelse. 

UFL’erne medbragte en fantastisk  
portion gå-på-mod og ideer til områder, 
som kommunalpolitikerne kan hjælpe  
med at gøre bedre. 
 

UFL’erne fortalte fx:
•   hvordan I ikke selv kan bestemme  

over, hvornår I får bostøtte
•   hvor svært det er at komme  

i job efter endt STU
•   hvor vanskeligt det er at få råd til  

en lejlighed, når man er i fleksjob 
– og meget mere god viden! 

UFL’erne optog sig selv på video, hvor de 
fortalte disse historier. Videoerne sendte 
de til Mette og Laura fra kontoret, som vil 
lægge videoerne op på sociale medier i den 
kommende valgkamp. Så håber vi, at der er 
nogle kommunalpolitikere, der ser dem. Og 
så vil de måske gøre noget for at hjælpe 
UFL’erne med jeres problemer.  

Bestyrelsesdagen den 24. april

I bladet her kan I læse, 
hvordan nogle af klub-
berne oplevede dagen. 

Det kan I på de sider, hvor 
klubberne selv har sendt 

tekst og fotos ind.

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



Regnskab  
2020

På næste side finder I det regnskab, som 
vores revisor har gennemgået og revideret. 
Regnskabet bliver gennemgået på UFL’s 
landbestyrelsesmøde, hvor vi sammen- 
ligner tallene i regnskabet med budgettet/
forventningerne for 2020.

Årets resultat for 2020 udviser et  
underskud på 12.515 kroner, hvilket er  
625 kroner bedre end resultatet i 2019.

Der var budgetteret med et underskud  
i 2020 på -12.440 kroner, og på baggrund 
heraf anses årets resultat for tilfreds- 
stillende.
 

 
 

Vi har opnået ca. 680.000 kroner mindre  
i indtægter i 2020 i forhold til 2019. Den  
væsentlige forskel er, at vi har mindre  
projektmidler ca. 668.000 kroner. Vi har 
modtaget lidt større tilskud fra bladpuljen 
ca. 3.500 kroner. Fra DUF har vi modtaget 
ca. 6.800 kroner mindre. Annoncesalget er 
blevet 7.000 kroner mindre. 
 
 

Omkostninger totalt set er faldet med  
ca. 60.000 kroner fra 2019 til 2020.

Tjenesteydelser: Vi har udgifter til kørsels- 
forbrug på ca. 1.600 kroner – at forbruget 
er så lavt skyldes corona, hvor der er holdt 
onlinemøder, hvilket giver en besparelse på 
ca. 20.000 kroner i forhold til 2019.

Udgiften til trykning/forsendelse af  
medlemsblad er steget i forhold til 2019. Ud-
giften er ca. 2.600 kroner større end i 2019.

Administrationsomkostninger er steget 
med ca. 7.000 kroner. Dette skyldes, at  
bidraget til Ligeværd er reguleret med 2%, 
hvilket vores revisor har anbefalet. De  
øvrige administrationsomkostninger er 
stort set tilsvarende niveau som i 2019,  
dog er omkostningerne til forsikringer  
faldet ca. 5.000 kroner.

Selvom der ikke har været afholdt fysisk 
Landsmøde, har vi en udgift på ca. 17.000 
kroner grundet forpligtigelser til leje af  
lokaler og udstyr.

Da vores resultat er et underskud på 
12.515 kroner, bliver vores egenkapital/ 
opsparing mindre. Den udgør 31/12-2020 
175.325 kroner.

Vores medlemstal er pr. 31/12-20  
opgjort til 1.152 medlemmer. Med 437 
DUF-medlemmer under 30 år og 300  
medlemmer over 30 år. Antallet af senior-
medlemmet var 229 samt 186 støttemed-
lemmer. Pr. 31/12-19 var medlemstallet 
1.166 med 446 DUF-medlemmer under 30 
år, og 321 over 30 år, 186 seniormedlem-
mer samt 213 støttemedlemmer.

Regnskabet fremlægges på den  
kommende generalforsamling.  

Indtægter

2020 2019

Indtægter 1.640.086 2.319.958 

Projekter -811.778 -1.432.709 

Mødeaktiviteter -45.134 -82.760 

Tjenesteydelser -1.596 -33.615 

Medlemsblad -228.657 -226.020 

Administrationsomkostninger -564.923 -557.994 

Øvrige finanasielle omkostnnger -513  -   

Årets resultat -12.515 -13.140 

Resultatopgørelse 2020

2020 2019

Aktiver

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser  2.200  -   

Andre tilgodehavender  310.868  28.622 

Tilgodehavender i alt  313.068  28.622 

Likvide beholdninger  486.663  706.462 

Omsætningeraktiver i alt  799.731  735.084 

Aktiver i alt  799.731  735.084 

Balance 2020

Passiver 2020 2019

Egenkapital primo  187.840  200.980 

Overført overskud/underskud -12.515 -13.140 

Egenkapital  175.325  187.840 

Gældsforplitigelser

Mellemregning Ligeværd  278.072  69.039 

Skyldige omkostninger  82.146  62.776 

Forudbetalte indtægter projekter  264.188  415.429 

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt  624.406  547.244 

Gældsforpligtigelser i alt  624.406  547.244 

Passiver i alt  799.731  735.084 

Så mange penge 
har UFL fået ind 
og brugt i 2020

Udgifter
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Kære UFL’ere.

Så nærmer tiden sig til vores årlige UFL  
landsmøde. Landsmødet afholdes igen i år på:

 
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

UFL afholder sin årlige generalforsamling denne 
dag. Om eftermiddagen får vi besøg af Mads 
Marius. Han er en ung fyr med hjertefejl, som 
lægerne ikke troede ville blive til noget. Men i 
dag er han 23 år og holder foredrag om svære 
emner på en sjov måde. I kan læse om ham på 
www.madsmarius.dk.

Om aftenen er der festmiddag og musik. 
 
HUSK! Til generalforsamlingen vil vi gerne 
have, at I præsenterer jeres klubber og  
fortæller lidt om, hvad der sker hos jer ved 
hjælp af Power Point på storskærm. I skal 
sende 2-3 billeder (minimum 500KB, må ikke 
komprimeres!) fra jeres arrangementer fra 
2020/2021. Send dem som vedhæftede filer  
i en mail til Jette@ligevaerd.dk. I samme  
mail skal I også sende en kort beskrivelse  
eller overskrift til hvert billede. Skriv også 
hvilke personer, der skal fortælle om  
billederne på generalforsamlingen. 

I skal sende fotos + tekst + hvem,  
der fortæller om billederne til  
Jette@ligevaerd.dk senest 31. august.

I kan allerede nu snakke om, hvilke  
billeder, I vil vise, og aftale hvem der vil  
sige noget om billederne.  

Med venlig hilsen Landsbestyrelsen i UFL

Skal du med til landsmødet  
den 25.-26. september 2021?

Vi kan ikke garantere, at der 
er eneværelser og dobbelt-
værelser nok – så skriv gerne, 
hvem du vil sove sammen 
med, hvis du har ønsker. 
 
Husk at der også er mulighed 
for 3-sengsværelser. Dobbelt-
værelser og 3-sengsværelser 
er én seng med én eller to 
madrasser.

Husk at udfylde 
både side 11 og 12 

Landsmøde  
25.-26. september
Tilmelding til landsmødet

Du kan allerede nu tilmelde dig til 
landsmødet ved at udfylde kuponen 
her og sende den til:  

UFL, Vejlbjergvej 8A 
8240 Risskov 
ufl@ufl-ligevaerd.dk

Skriv dit navn + klub: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pris

 

 
 

 
 
 

Beløb

Frokost lørdag (sandwich) 40 kr

Festmiddag lørdag aften (uden drikkevarer) 230 kr

Morgenmad søndag 45 kr.

Overnatning i enkeltværelse
(sengetøj og håndklæde er inkluderet)

340 kr.

Overnatning i dobbeltværelse
(sengetøj og håndklæde er inkluderet)

290 kr.

Overnatning i 3-sengsværelse
(sengetøj og håndklæde er inkluderet)

195 kr.

Overnatning i sovesal
(HUSK selv at medbringe sovepose  
+ underlag/luftmadras)

75 kr.

Kr. i alt:

Jeg ønsker at bo sammen med (skriv navn og efternavn på personen):
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Tilmelding  

senest tirsdag den 

31. august 2021



Landsmøde  
25.-26. september

UFL-PRISEN 2021
– uddeles på landsmødet  
i september

Sidste tilmelding er den 31. august

Udfyld kuponen – tag et billede af den med din mobil  
og send billedet til Jette fra kontoret på mobilnummer  
2069 0850 eller Jette@ligevaerd.dk 

Eller klip kuponen ud og send den i en kuvert til
UFL, Vejlbjergvej 8A,  
8240 Risskov

Navn/klub:

Adresse:

Postnr.:

By:

Tlf. eller mobilnummer.:

Jeg skal indbetale kr. i alt:
 

Beløbet skal du indsætte på Ligeværds konto: 
 
Reg.nr: 3627 
Kontonr.: 4806 195 634

Det er tid til at indstille personer, som har gjort eller gør en særlig indsats i 
UFL, til UFL-prisen. Man kan både indstille en UFL’er eller en vejleder til prisen.

Om personer, som tidligere har modtaget prisen, er der sagt pæne ord 
som: Aktiv, stor hjælp til arrangementer, altid glad, deltager i alle klubaftener, 
hjælper gerne udover normale klubaftener, er med til at sørge for transport til 
arrangementer.

I beslutter selv hvilke ting, I lægger vægt på, når I indstiller en person til 
UFL-prisen. I skal sende et par ord om, hvorfor I indstiller personen, eller ringe 
til en af personerne nederst på siden og fortælle dem det. 

Vi skal bruge personens navn, og hvilken klub han/hun kommer fra.  
Skriv eller fortæl, hvad personen betyder for jeres klub, og hvad personen  
har gjort for jeres klub.  

Hvis du vil indstille en UFL’er, skal du kontakte Mette Holm  

på mette_328@hotmail.com eller mobil 2310 7008

Hvis du vil indstille en vejleder, skal du kontakte  
Anette Østergaard på anette3014@gmail.com  
eller mobil 2650 6244

Sidste frist for at sende  
indstillingen er tirsdag den  

10. august 2021
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Nyt fra
Esbjerg

 
Nyt fra

Ringkøbing

Til bestyrelsesdag 
om kommunalvalg
 
Den 24. april var vi samlet til bestyrel-
sesdag, hvor vi talte om kommunalvalg 
og emnerne bolig, beskæftigelse, fritid  
og uddannelse.

Det hele foregik over Zoom, da vi 
ikke måtte mødes fysisk på grund af 
corona.

Der blev vist en video fra en lokal- 
politiker i Aarhus, som fortalte os lidt 
om, hvad de kommunale politikere fak-
tisk laver i de forskellige byråd.  Det er 
dem, der har ansvar for vej og park, 
børnehaver, plejehjem, bofællesskaber 
og forskellige andre ting af den type.

Vi blev inddelt i små grupper, hvor vi 
skulle tale om de 4 emner (bolig, be-
skæftigelse, fritid og uddannelse), og 
om vi selv havde oplevet vanskeligheder 
inden for disse 4 emner.

Dernæst blev vi sat til at lave videoer 
om disse emner, som skal bruges til at 
præge lokalpolitikerne op til kommunal-
valget.  

Pølser og brød  
under åben himmel
 
Vi er startet stille op med fælles gåture i 
små grupper. Det har været hyggeligt 
lige at kunne mødes og få en snak og 
frisk luft. Da vi måtte være 10 ude, sam-
ledes vi ved en shelterplads og hyggede 
med brød og pølser. 

For pigerne har vi et tilbud om strik-
kecafé her i foråret. Vi har også afprøvet 
Zoom. Det er anderledes, og vi har savnet 
at være sammen fysisk. Vi er stadig ved at 
lære, og selv om vi må mødes fysisk, vil vi 
stadig lege med Zoom.

Lige i øjeblikket er vi i gang med for-
årsplanlægning, det er skønt, og vi glæder 
os til at spise og tage på tur sammen.  

Isakur 
underholder
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Nyt fra
Herning  

Ikast-Brande
Nyt fra

Randers

Vi vil invitere politikere til UFL-møde
 
Christina fra vores UFL-klub gjorde det 
muligt, at vi kunne holde dagen for 
UFL-bestyrelsen den 24. april hos hende. 
Christina har en stor lejlighed, og hun 
havde slæbt store borde ind, så vi alle 
kunne sidde med afstand. I sidste øjeblik 
fik vi teknikken til at virke, så vi kunne 
deltage på Zoom sammen med de  
andre klubber.

Vi er i klubben enige om, at det var 
nogle helt aktuelle temaer, vi skulle  
arbejde med. Der er jo kommunalvalg  
 

 
til november, og der er det meget vigtigt, 
at vi får fortalt vores politikere, at det er 
vigtigt med en UFL-klub. 

Det var meningen, at vi skulle lave en 
lille video, men vi var mega trætte i hove-
det og stoppede lidt før tid. MEN VI HAR 
EN PLAN! Vi inviterer lokalpolitikerne til et 
UFL-møde i efteråret, så de dér kan se, 
hvem vi er, og hvad vi ønsker.

Det var lige ordene fra os, og så glæder 
vi os helt vildt til at mødes snarest.  

Parate til
bestyrelsesdag

Gåture, udendørs  
spil og caféhygge
 
Juhuu, så blev det endeligt muligt at mødes 
igen. Efter anden runde af nedlukningen 
startede vi op 16. marts med at mødes 
udendørs 2 gange om ugen til vores cafe- 
tilbud. Vi mødes dem, som har lyst, til en  
gåtur eller til anden udendørs aktivitet,  
inden caféen åbner. Vi har gået skønne ture  
i området omkring Gudenåen og andre  
steder i Randers. Vi har fundet forskellige 
udendørs spil frem til god underholdning. 
Line har sørget for en masse lækkerier til  
os. Vi har indtil nu været rigtig heldige med 
vejret, og det har været rigtig dejligt at  
mødes igen og få snakket og grinet sammen, 
hvilket har været meget savnet under ned-
lukningen. Nu glæder vi os bare til, at der  
bliver endnu mere åbnet, så vi kan få gang  
i nogle af alle de aktiviteter, som blev aflyst 
hele sidste år.  
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Nyt fra

Lillebælt

 
Nyt fra

Storkøbenhavn

Kongespil i skolegård
 
Vi er så glade for, at vi nu endelig kan mødes. 
Også selvom det er udendørs, og vejret ikke 
altid er godt. Til en begyndelse mødes vi i en 
skolegård, for der er lys om aftenen. Første 
gang i marts måned var det både mørkt, 
koldt og lidt vådt. Men det bliver bedre fra 
gang til gang. Vi tager godt med tøj på, og så 
går vi hjem, når vi begynder at fryse. Det er 
nok svært at se på billederne, men vi har 
spillet kongespil og haft meget at snakke om. 
Vi har også holdt bestyrelsesmøde, og der 
fandt vi både læ og noget at sidde på. Nu ser 
vi frem til, at vi må komme indenfor igen, og 
at vi får en dejlig sommer.  

Udendørs spil-aften
 

Hej med jer. Siden sidst er der sket  
følgende i klubben:

 Onsdag den 21. april havde vi uden-
dørs-spil-aften. Vi blev delt op i 4 hold, 
hvor vi skulle spille boldspil og andre  
forskellige ting, bl.a. kaste med ringe og 
spille petanque. Tilsidst blev der så delt 
point ud, og vinderholdet fik en lille  
præmie. Derefter blev der hygget med 
lidt godter til ganen, alt i alt en virkelig 
hyggelig aften. 

Lørdag den 24. april har vores  
bestyrelse været samlet virtuelt til  
 

 
årets bestyrelses-dag med alle de andre 
bestyrelser i landets UFL-klubber. Vores 
bestyrelse havde virkelig set frem til den 
dag med spænding, hvor vi skulle se alle 
fra de andre bestyrelser. Vi havde en  
rigtig god dag, hvor vi fik snakket om 
spørgsmål til kommunalpolitik, men alt 
det hører I jo nok også om her i bladet.  
Vi er fortsat glade for at se så mange nye 
og gamle møde op i vores klub. Det  
bekræfter os i, at der stadig er liv og  
tilslutning til at komme, når vi engang 
må være indenfor igen.  

Der var også 
hunde med 

Spil på 
græsset
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Nyt fra

Thy Mors

 
Nyt fra

Rosenholm

Lærerig og hyggelig 
bestyrelsesdag
 
Lørdag den 24. april havde vi bestyrelsesdag 
over Zoom. Det handlede om kommunalvalg, 
hvor vi har en stemme. Vi skulle snakke om 
nogle emner og om, hvad vi skulle fortælle  
politikerne, når vi skulle filme om efter- 
middagen.

En rigtig lærerig dag for alle parter,  
godt humør og hygge.  

Forsinket nytår  
med champagne
 
12. april: Så kunne vi endelig mødes i  
klubben igen (udenfor). Vi fik champagne 
og marcipanbrød, som vi allerede skulle 
have haft efter nytår, men først kunne få 
nu grundet corona. Efter vi havde skålet  
og ønsket hinanden velkommen tilbage,  
fik vi lavet en aktivitetskalender frem til 
sommerferien.

28. april: Vi holdt banko med  
mange gode gevinster, som  

foregik inde i klubben med til- 
melding af maks. 10 personer.

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

Esben fra 
kontoret
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Nyt fra
Aalborg Online fester,  

BilkaToGo og en  
masse coronatests
 
Her kan du læse lidt om, hvad 3 af vores  
medlemmer laver og har lært, mens Danmark  
har været ramt af corona.  

Cecilie
Jeg og min kæreste har lært at  
handle på BilkaToGo. Jeg har gået 
en masse ture. Så har jeg været på 
job. Der har ikke været nogen  
hjemsendelse til mig, da jeg arbejder 
som kassedame. Og så har jeg været 
til en masse corona-tests. 

Lasse
Til daglig er jeg servicemedarbejder 
på en folkeskole. Jeg var hjemsendt  
i 14 dage i slutningen af marts 2020. 
Jeg har set lidt familie, min kæreste 
og passet mit job. Jeg har snakket 
med klubmedlemmer fra UFL Aalborg 
på Zoom nogle aftener. Min kæreste 
har mest besøgt mig under corona,  
da hun bor i botilbud, og der har 
været besøgsforbud.

Nicolai
Jeg personligt har i den tid, jeg har 

været hjemsendt, været sammen 
med venner og familie. Hvis jeg 

har haft brug for at hygge, er det 
gjort online, og jeg har sågar haft 

et par online fester, hvor vi har 
været på webcam, og jeg har 

spillet musik og fungeret som dj.
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Nyt fra

Aarhus 8000C

Lasagne over  
Zoom, Jeopardy  
og dejlige gåture 
 
1. marts: Lasagne over Zoom
Vi har lavet lasagne, og det var hyggeligt at mødes 
over Zoom. Det var nemt, og Laura havde handlet 
og afleveret alle tingene, vi skulle bruge til det. Vi 
havde ikke fået nogen opskrift, men skulle blot 
gøre, hvad Laura sagde, at vi skulle. Hvis det der 
corona 7-9-13 skulle komme i vejen for, at vi kunne 
mødes fysisk igen, kunne det være hyggeligt at lave 
mad over Zoom igen. 

8. marts: Spillede Jeopardy
Vi spillede Jeopardy online. Andreas vandt, og det 
var vores sidste virtuelle klubaften, fordi så kunne 
vi begynde at mødes fysisk igen. Og det har vi  
savnet, for det er bare ikke det samme at  
mødes online. 

15. marts: Mødtes for første gang fysisk i år
Det var godt at se hinanden igen, selvom at vi ikke 
kunne være i klubben. Vi gik en tur i Aarhus. 
Sofie var en stjerne og havde kage med, og vi købte 
lidt at drikke, og så gik snakken ellers, fordi vi ikke 
havde set hinanden længe. 

22. marts: Gik tur i Den Gamle By
Vi gik en tur i den gamle by. Der var lidt mørkt, men 
det var hyggeligt. Vi var stort set de eneste, der var 
der. Laura havde taget lidt kage og juice med, som vi 
spiste på nogle bænke. 

12. april: Tur ved Stadionsøerne
Vi gik en tur ved Stadionsøerne. Vejret startede godt, 
men så begyndte det at regne. Det stoppede os dog 
ikke i at gå, springe rundt på en forhindringsbane og 
hygge med snacks under trækronerne i læ for regnen. 

19. april: Bålhygge ved Tumlepladsen
Vi lavede bål på Tumlepladsen i Risskov. Vejret var  
fantastisk til bål, fordi solen skinnede, og det var vind-
stille, så vi fik ikke en masse røg i hovedet. Vi ristede 
skumfiduser, og Jeanette og Sofie havde til dej med til 
snobrød. Vi puttede syltetøj og pålægschokolade i 
snobrødene, det smagte rigtig godt.  

Snobrød med 
syltetøj og 
chokolade i
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Nyt fra

Roskilde Hyggelige  
stunder online
 
I Roskildeklubben holder vi fortsat fast  
i at mødes en enkelt gang om ugen.  
Her får vi oftest lige vendt verdens- 
situationen, snakket om løst og fast, 
samt giver hinanden gode råd til daglige 
aktiviteter. Herudover har vi forsøgt os 
med forskellige digitale quizzer, hvor det 
har været muligt at blive den ugentlige 
quizmester.

Vi krydser fingre for, at vi igen snart 
kan mødes oppe i vores hyggelige klub  
i Roskilde og nyde forårssolen med kaffe 
og sodavand. Men indtil da holder vi  
fanen højt online med små hverdags- 
anekdoter og røverhistorier online.  

Zoom på
storskærm
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Nyt fra

Svendborg

Ekstra penge i klubkassen:
I april var en del af vores medlemmer 
ude med røde kasser til farligt affald 
for Vand & Affald Svendborg. På den 
måde kan vi tjene lidt penge til klub-
kassen. Der var flot fremmøde, vejret 
var med os, og vi fik gået nogle kilo- 
meter. Bagefter fik vi sodavand og  
pølsehorn. Dem, som hjalp, fik en  
UFL Svendborg T-shirt.

Generalforsamling:
Vi har nået at holde generalforsamling 
lidt forsinket pga. COVID-19. Mødet 
foregik ude på terrassen i klubhuset. Vi 
fik valgt en bestyrelse, som består af 
både gamle og nye medlemmer.

Bestyrelsesmøde i det fri:
Vi har også nået at holde bestyrelses-
møde udenfor. Lidt koldt, men folk var 
klædt godt på efter vejret. 

Ombold:
Nogle af vores medlemmer har meldt 
sig til fodbold/Ombold. De mødes hver 
onsdag og spiller fodbold sammen 
med Værestedet Stenbruddet og  
Lunde Forsorgscenter.

Gåtur i naturen:
UFL har lavet en tur i skoven og ved 
vandet i Svendborg. Mange savner det 
sociale samvær, og der var flot deltagel-
se. Der var poster med gummistøvle- 
kast, bid til pølsehorn osv.  

Penge i klubkassen  
og boldspil med  
væresteder 

Klar til
fodbold

Leg udenfor

Flot vejr
til en gåtur
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Nyt fra
Tønder

Onsdag den 3. marts var det igen blevet 
lovligt at mødes udenfor. Så vi fandt det 
varme tøj frem, hvor vi mødtes til en  
fælles gåtur og en sandwich. Det var en 
mega kold fornøjelse, men jeg (Randi) 
blev helt varm, da jeg så alle fysisk igen 
efter meget længe. 

Onsdag den 10. marts fik vi afholdt 
vores generalforsamling på Zoom. Det 
var en god oplevelse, hvor vi endte med 
at have tre, som kunne tænke sig at stille 
op til næstformandsposten. Så der skulle 
en afstemning til for at finde én, og da vi 
ikke var samlet fysisk, har vi ikke kunne 
afklare det endnu. Men jeg synes, det er 
godt gået, at så mange havde lyst til at 
stille op som næstformand. 

Onsdag den 17. marts blev vi inden-
for og havde klubaften på Zoom, da vi 
fandt ud af, det stadig var for koldt at 
være udenfor om aftenen. Men vi hygge-
de os med fællesspisning, hvor vi fik en 
lækker burger. 

 

Onsdag den 24. marts havde vi quiz- 
aften, hvor vi skulle gætte et par UFL’ere, 
efter vi havde fået en lækker portion 
hamburgerryg og flødekartofler.

Onsdag den 31. marts havde vi læk-
ker påskefrokost med alt, hvad der til- 
hører. Dog manglede der snaps, for at 
det var en rigtig påskefrokost, men da 
ingen har godt af det, blev den undladt 
for en stund. 

Onsdag den 14. april synes vi, vi var 
så langt henne, at vi godt kunne mødes 
udenfor, uden at vi frøs helt ihjel. Så vi 
gik en lang tur i skoven og sluttede af 
med kaffe og kage.

Onsdag den 21. april havde vi spille- 
aften på græs, hvor vi spillede kongespil 
og spiste boller, som en af vores frivillige 
havde bagt.

Onsdag den 28. april havde vi grill- 
aften, hvor vi grillede pølser, fik  
kartoffelsalat og flutes. Så alt i alt har  
vi det godt til trods for, at corona stadig 
er iblandt os.  

Generalforsamling,  
quizaften og påskefrokost

Vi har mødtes både
online og udenfor

Fælles gåtur
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Nyt fra

Silkeborg

Hej til alle UFL’ere. 
 
Vi håber, I har det godt og nyder, at solens 
stråler kigger frem, og foråret står på 
spring. Det gør vi i hvert fald.

Siden sidst har vi holdt en blanding af 
virtuelle klubaftener, hvor vi har snakket 
sammen om, hvad der er sket i løbet af 
ugen, og gået ture i naturen, hvor vi haft 
mulighed for at se hinanden lidt tættere på 
og snakke sammen. Silkeborg har heldigvis 
meget flot natur, der er blevet udforsket, 
og samtidig blev der også plads til en is på 
havnen. 

Vi glæder os til, at der åbnes endnu 
mere op, så vi kan begynde at ses i vores 
klubhus igen samt forhåbentlig lave lidt 
større arrangementer.  

Ud i den  
smukke natur

Kaspers coronatanker
 

– Det har ikke været nemt alt være i alt 
det corona. Jeg har tænkt meget på det; 
hvad sker der? Hvordan kommer det til 
at påvirke mig? Det har gjort, at jeg er 
blevet meget overforsigtig, frustreret, 
sur på virussen. Dét, at man ikke at kun-
ne færdes frit, har gjort, at jeg har været 
mere for mig selv. Jeg har gået ture og 
vinterbadet. Jeg har ikke været sammen 
med så mange, og det synes jeg er me-
get kedeligt. Jeg er tit ovre og blive te-
stet. Jeg vil helst, at det snart åbner 
mere op, så der er flere muligheder, for 
eksempel at jeg kan snakke med flere, 
handle frit mm. 

Corona har også været svær i for-
hold til arbejde, da jeg ikke havde noget 
arbejde, da corona brød ud, og det har 
været svært ikke at have noget at stå op 

til. Virksomhederne har ikke haft mulig-
hed for at ansætte folk, fordi de heller 
ikke vidste, hvor de stod. Men nu håber 
jeg, der er lys forude med hensyn til nyt 
job.

Jeg håber, at når vi alle er vaccineret, 
slipper vi for mundbind. Men jeg kunne 
godt leve med sprit og test. Jeg håber 
også, at jeg snart får noget at lave. Det 
har været et hårdt år.

Lækkert  
med en is
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Den 19. april var vi i Klosterheden, som er en af 
Danmark største skove. Vi mødtes ved noget, der 
hedder Møllesøen. Planen var, at vi skulle gå en 
lille tur rundt i skoven, men den turguide, som vi 
havde med, kunne vist ikke helt finde rundt i de 
forskellige ruter. Efter en lille omvej kom vi da 
alle sammen tilbage. Bålet var tændt, og en af 
medlemmerne havde bagt en kage. Efter nogle 
hyggelig timer vendte vi næsen hjemad. 

Den 26. april var helt klart årets største succes. Her var vi 
samlet 23 personer med vejledere. Vi skulle spise ude i det 
blå. Lotte og Pia havde stået hele dagen og lavet mad til os 
alle sammen, så vi kunne blive mætte. Bålmesteren Peter 
havde fået gang i vores bål, så han og Simon kunne sørge 
for, at alle fik varm mad. Der var kylling, pølser, pastasalat i 
mega mængder, flutes. Til dessert var der pandekage, som 
man selv kunne lave over bålet. Skumfiduser med kiks  
kunne man også lave, klubben gav sodavand, og alle var i 
højt humør. Der var snak rundt om bålet, så vi kan kun sige 
tak for en hyggelig aften, det må vi snart gøre igen.

Tur ud i rummet 

Bålmestrene

En super dag 
med fællesspisning

34 35

 
Nyt fra

Vestjylland



Så stødte vi
på Merkur

En sjov tur
ud i rummet
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Nyt fra
Viborg

Den 3. maj var vi langt væk fra Jorden, eller 
i hvert fald et stykke væk. Vi var nemlig ude 
at gå på Planetstien, hvor vi stødte på Mars, 
Jorden, Månen, Venus, Merkur, og til sidst 
kom vi til Solen, hvor vi blev en lille smule 
solbrændt. Vi var nemlig i Lemvig, en lille 
handelsby i det vestjyske. Stien havde et 
målestoksforhold 1:1 milliard, det vil sige, 
at én meters gang på stien svarer til 
1.000.000 km i solsystemet. Vi var ikke hele 
stien igennem, da den var 12 km lang. Vi 
sluttede af med kage og kaffe – ingen tur 
uden kage og kaffe.  

Vi i UFL Viborg har brugt coronatiden på  
at styrke vores sammenhold ved hjælp af 
gåture og god brug af Zoom. Vi har gået 
mange ture om Nørresø og Søndersø  
i Viborg. 

Vi har via Zoom haft mulighed for at 
have mange med på skærmen. Vi har i  
vores klub brugt grillen til at holde sammen 
på folk. Her snakker vi om temaer som kost 
og motion. Vi går også ture rundt i byen.  

Styrket  
sammenhold 
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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


