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Kom med til landsmødet!
Kære alle, jeg håber, I har haft en dejlig sommer og haft det sjovt. Heldigvis slutter
festen ikke her. For til september er der landsmøde, og i år kan vi alle sammen
mødes, hygge, feste og overnatte. Mødet foregår på Dalum Landbrugsskole på Fyn.
Jeg glæder mig og håber, at så mange som muligt af jer vil komme. Hvis du ikke
allerede har tilmeldt dig, kan du gøre det her i bladet – tilmeldingssedlen er på side 7-8.
Jeg håber, vi ses til landsmødet den 25. – 26. september.

De bedste hilsner
Mette Holm, formand for UFL
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Jeg læsning
en god

Fristen til oktober-bladet er fredag den
3. september 2021. Materialet skal sendes
til kommunikation@ligevaerd.dk
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Et tip til dig, der
er bladansvarlig

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!

Deadline for indhold til
årets sidste blad i december
er 1. november 2021.

Hvis du flytter…
... 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.

Hiv denne side ud af
bladet og hæng den
på dit køleskab eller
opslagstavle.
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Skal du med til landsmødet
den 25.-26. september 2021?
Kære UFL’ere.

Tilmelding til landsmødet

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.

Landsmøde
25.-26. september

Tilmelding
g den
senest tirsda
021
31. august 2

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

Skriv dit navn + klub:

Pris
Frokost lørdag (sandwich)
Festmiddag lørdag aften (uden drikkevarer)

Husk at udfylde
både side 7 og 8
Vi kan ikke garantere, at der
er eneværelser og dobbeltværelser nok – så skriv gerne,
hvem du vil sove sammen
med, hvis du har ønsker.
Husk at der også er mulighed
for 3-sengsværelser. Dobbeltværelser og 3-sengsværelser
er én seng med én eller to
madrasser.

Morgenmad søndag

40 kr
230 kr
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)

Beløb

75 kr.

Kr. i alt:
Jeg ønsker at bo sammen med (skriv navn og efternavn på personen):

Med venlig hilsen Landsbestyrelsen i UFL
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Landsmøde
25.-26. 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

ødet
Program for landsm
ber
den 25.–26. septem

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

Navn/klub:
Adresse:
Postnr.:
By:

Kl. 11.00 - 13.00

Kl. 18.00 - 20.30

Ankomst, indkvartering og frokost

Middag

Kl. 13.00 - 13.15

Kl. 20.30 - 24.00

Velkomst

Diskotek ’Twiggi Disko’

Kl. 13.15 - ca. 14.30

Kl. 24.00 - 01.30

Underholdning med Mads Marius

Mulighed for hygge

Kl. 14.30 - 14.45

Søndag

Kort pause

Vi spiser morgenmad, rydder op
og siger tak for denne gang

Ca. kl. 14.45 - 17.15

•
•

Generalforsamling.
Undervejs holdes der
ca. ½ times kaffepause.
Sidst på generalforsamlingen
uddeles UFL-priserne

Tlf. eller mobilnummer.:

•

Jeg skal indbetale kr. i alt:

Kl. 17.15 - 18.00

Beløbet skal du indsætte på Ligeværds konto:

Slap af/hygge/omklædning
til festmiddag

Der vil være salg af
vand, øl, ciders og vin.
Skoler/uddannelsessteder kan købe
klippekort til øl/vand/
cider i baren.
Det er ikke tilladt
selv at medbringe
drikkevarer.

Reg.nr: 3627
Kontonr.: 4806 195 634
Billederne er fra landsmødet i 2019.
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Sidste frist for at sende
indstillingen er tirsdag den
10. august 2021

UFL-PRISEN 2021
– uddeles på landsmødet
i september
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.

akte Mette Holm
Hvis du vil indstille en UFL’er, skal du kont
2310 7008
il
på mette_328@hotmail.com eller mob
Hvis du vil indstille en vejleder, skal du kontakte
Anette Østergaard på anette3014@gmail.com
eller mobil 2650 6244
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Indkaldelse til
generalforsamling
På landsmødet den 25. september afholder
vi samtidig generalforsamling kl. 14.45.
Bestyrelsen vil gerne besvare korte og
lette spørgsmål på generalforsamlingen. Hvis det er længere eller sværere
spørgsmål, skal du sende dem senest
den 10. september til Anette Østergaard på anette3014@gmail.com.
UFL’s bestyrelse vil prøve at få så
mange bestyrelsesmedlemmer med
fra så mange lokalforeninger som
muligt – så der er medlemmer fra
hele landet.

Hvis der er kandidater, som ønsker
at stille op til landsbestyrelsen, skal I
kontakte formand Mette Holm på
telefon 23 10 70 08 eller mail
mette_328@hotmail.com helst 14
dage før og senest 7 dage før generalforsamlingen. Man kan ikke stille op på
selve generalforsamlingen.

Sådan ser dagsordenen for
generalforsamlingen ud:
Punkt 1:

Valg af ansvarlig mødeleder

Punkt 2:

Valg af referent

Punkt 3:

Bestyrelsens årsberetning fremlægges til godkendelse

Punkt 4:

Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

Punkt 5:

Evt. indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer

Punkt 6:

Fastlæggelse af budget og kontingent

Punkt 7:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Punkt 8:

Valg af revisor

Punkt 9:

Eventuelt

Billedet er fra generalforsamlingen i 2019.

Tag på højskole

Nyt fra
Roskilde

Meget mere fællesskab...

Fedt at kunne
ses igen
Tilbage i vante
omgivelser
i Roskilde
Efter vi har tilbragt måneder
bag vores skærme til virtuelle
klubaftener, er vi endelig i
Roskilde-klubben begyndt at
mødes i den virkelige verden
igen. Det har været skønt for
alle endelig at kunne sludre
med ens gode kammerater
om vind og vejr, og vi har
fejret genforeningen med lidt
fællesspisning, en tur til den
lokale havn og gåture rundt
omkring i lokalområdet.
Vi begynder så småt at se
frem mod en dejlig sommerferie, og vi vil derfor gerne
ønske resten af UFL-familien
en rigtig god sommer.
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t
Djursland rund

ab
Fællessk

Godt
humør

Studietur
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
Ring nu 8752 9120
• Studierejse til Kreta
eller www.djfh.dk
• Djursland rundt på cykel

Nyt fra
Svendborg
Vi spiller
golf

På tur i spejderhytte
I Svendborg er vi begyndt at komme tilbage
til normal klubaktivitet, dog er vi så vidt
muligt ude.
I weekenden 14.-16. maj var de, som
havde lyst, på tur til en spejderhytte i
Gudme lidt uden for Svendborg. Vi ankom
fredag eftermiddag og startede med kaffe/
te. Folk kunne så vælge, om de ville sove i
sheltere, som er indbygget i bålhytten, eller
i én af de hytter, som er på grunden. I dét,
som kaldes køkkenhytten, er der hems
over, hvor der kan sove 4-5 personer. I de
andre hytter er det på gulvet på sit liggeunderlag.
Weekenden skulle blot bruges på hygge
og samvær. Der var kort, boldspil, film, og
nogle lavede flere blomsterkasser til terrassen i klubhuset. Om lørdagen havde vi en
aftale på den nærliggende golfbane, hvor vi
kunne prøve at spille golf. Masser af god
mad lavet på bål, og lørdag aften havde vi
inviteret to spejderledere til at komme og
lave et rigtig lejrbål med os. Man bliver bare
så træt, når man er ude hele tiden i to dage,
men det var en dejlig weekend.

14

Vi har haft en klubaften med forskellige
spil ude, hvor alle også skulle fjerne ukrudt
og plante lidt flere planter, så det bliver
hyggeligt ude sommeren igennem. Vi er
heldige at være i et hus sammen med 5
andre foreninger, hvor vi i fællesskab skal
holde udearealet.
I maj har der næsten været fredagscafe
hver fredag, hvor de, der har lyst, kan
mødes og hygge nogle timer.
Den nye bestyrelse har nået at have
deres første møde og få lidt indblik i deres
kommende opgaver.
Mandag den 7. juni får vi besøg af Vand
& Affald, som vil fortælle om, hvordan man
skal sortere sit affald.
I oktober skulle vi have været på en
weekendtur til Langeland, som blev udsat
til midt i juni, så i skrivende stund ser vi
frem til nye oplevelser.
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Nyt fra
Herning
Ikast-Brande

En ristet med
det hele
Pølser og
sodavand
til alle
Det er endelig lykkedes, at vi
kunne mødes i UFL Herning
Ikast-Brande. Det har vi alle
set rigtig meget frem til
kunne lade sig gøre. Vi
mødtes første gang
torsdag den 3. juni ved
Vestervangskolen. Vi mødtes
udenfor, og heldigvis var
vejret godt denne aften.
Det var en rigtig dejlig
aften, hvor vi fik hilst på alle
vennerne. Vi var 42 unge og 7
frivillige. Det var fantastisk
endelig at kunne mødes med
så mange. Der var ristede
pølser med brød og sodavand til alle.
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Masser af
hyggesnak
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Skattejagt i byen
og besøg i zoo

Nyt fra
Lillebælt

Nyt fra
Rosenholm

19. maj: Kend din by (Hornslet)
Henrik havde lagt nogle poster rundt
omkring i byen, som vi andre så
skulle løse, så vi kunne finde
den næste post. Vi sluttede
det hele af med at få is
i klubben.

Frokost i
det grønne

29. maj: I zoo
Vi var en flok fra
klubben i Munkholm Zoo. Og med
en temperatur på
over 20° var det en
super god dag.

Sandwich
på Kobakken
Siden sidst er vejret blevet bedre, og i
maj måned var vi på noget, vi i Middelfart kalder Kobakken. En kæmpe grøn
bakke, hvor der også nogle gange går
rådyr. Her mødtes vi og spiste sandwich
og drak sodavand. Det var rigtig hyggeligt, og vores nye frivillige fik hilst på flere
medlemmer. Vi har også holdt general-
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forsamling. Og det kunne vi jo gøre
indendørs. Det var rart at kunne mødes
inde igen, også selvom vi skal bære
maske. Og når man skal bære maske,
kan andre ikke rigtig se, at man smiler.
Men så er det godt, at vi kan vise glæde
på en anden måde. Og det gør dem fra
vores nye bestyrelse, som var til stede.

Dejlig dag i zoo
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
19

Hyggeligt med
fællesspisning

Nyt fra
Silkeborg

Ny formiddagsklub
og fællesspisning
Vores klub er kommet rigtig godt i gang
igen efter corona-nedlukning. Vi har
længe haft på programmet, at vi skulle
holde generalforsamling, men har ikke
kunne gennemføre det grundet coronarestriktionerne.
Nu har vi endelig fået det holdt. Alle,
der ville deltage, skulle fremvise en
negativ coronatest, så alle kunne føle sig
sikre. Der var ikke så meget at snakke
om på vores generalforsamling, da der
jo ikke har været den store aktivitet i
klubben. Der blev stemt, og et nyt
UFL-medlem er blevet valgt ind i bestyrelsen. Ved næste bestyrelsesmøde skal
vi bestemme hvem, der skal have hvilke
poster.
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Derudover har vi holdt klubaftener, hvor
vi har gået ture, og vi har mødtes et
begrænset antal i vores klublokaler, hvor
vi har snakket og hygget over en kop the
og kaffe. Nogle af vores UFL-medlemmer
har også startet formiddagsklub og
fællesspisning op.
Vi skulle have været ude at prøve
naturtræning, hvor man træner i naturen
og bruger redskaber som træstammer
og pinde til at træne med, men dette
blev desværre aflyst på grund af meget
kraftig regn.
Det skal vi i stedet prøve i næste uge.
Vi glæder os over, at sommeren endelig har fundet vej til Danmark, og håber,
at vi snart kan få lov at holde nogle flere
arrangementer uden at skulle tænke på
corona.

Klubaften
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Nyt fra
Storkøbenhavn

På tur
til parken

I læ for
regnen
Gode udeture og nyt
skema for aktiviteter
Siden sidst har vi i UFL Storkøbenhavn
haft en del udeture, da vi først satser på
at være tilbage i vores dejlige klublokaler
efter sommerferien. Vi har bl.a. været i
Byparken i Glostrup, og den 2. juni var vi
en tur i Solvangsparken. Begge er i gåafstand fra vores klublokaler, så vi har
mødtes foran vores klublokaler hver
gang. Der har dog også været en enkelt
gang, hvor vi måtte holde vores klubaften under et halvtag i skolegården ved
siden af klubben, da det regnede en del.
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Vores bestyrelse har haft møde, hvor der
er blevet lagt et nyt skema for, hvad der
kommer til at ske det næste halve år i
klubben. Den aktivitetsliste bliver lagt på
vores hjemmeside ufl-storkobenhavn.dk,
hvor der også snart sker en del forandringer.
Vi ønsker alle en fantastisk sommer
og glæder os til at se jer, når klubben
åbner op igen efter sommerferien.
Venligste sommerhilsner UFL
Storkøbenhavn.

Ud under
åben himmel

Nyt fra
Klub 8000C
Ude i det
smukke vejr

Vandring, spil,
bålhygge og
generalforsamling
26. april: Vandring ved åen
Vi gik en tur langs Brabrandstien, mens
alt var ved at springe ud. Det var så
smukt. Der var lidt godt vejr med både
sol og lidt støvregn. Vi gik cirka
3 kilometer.

10. maj: SpikeBall og kongespil
Vi spillede SpikeBall. Man skulle lige
finde ud af, hvad man skulle gøre med
bolden, men det var sjovt, når man lige
lærte det. Vi spillede også kongespil, vi
var gode til det. Vejret var med os. Vi
drak desuden noget juice og spiste lidt
frugt og kiks i solen.

17. maj: Bålhygge ved Facet
Vi hyggede med bål i solskinnet og
lavede de lækreste skumfiduser med
Mariekiks. Vi havde dog glemt at købe
vand til at slukke bålet med, så Mette og
Peter fra klubben måtte løbe ned til den
nærliggende å og hente vand i sække.
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Problemet var bare, at de var utætte, så
de måtte løbe frem og tilbage hurtigt,
inden alt vandet løb ud.

31. maj: Generalforsamling
Vi afholdte årets generalforsamling lidt
forsinket på grund af corona. Vi
snakkede om regnskab og hvilket aktiviteter, vi godt kunne tænke os at lave det
kommende år. Sofie havde lavet den
lækreste chokoladekage, og Andreas
havde købt sodavand. Og så fik vi pita til
aftensmad fra Pita Planet. Det var desuden første gang i år, at vi var samlet
indenfor igen, oven på corona. Det er
dejligt, at det igen er blevet en mulighed.
Vi går snart på sommerferie. Vi tænker derfor at finde nogle dage i løbet af
klubbens sommerferie, hvor vi kan lave
noget hygge, for at der ikke går for lang
tid, inden at vi ses igen.

Fortsætter på næste side
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www.stroemmen.nu

Helt perfekt
skumfidus

ERHVERVSRETTET STU
OG BOLIGER TIL UNGE I
CENTRUM AF RANDERS
Butik | Lager og transport | Køkken og café
Foto, video & medieproduktion | Pedel og håndværk
Børn og dagtilbud | Genbrug og produktion | Randers FC

ET NATURLIGT FORLØB
Kongespil
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Nyt fra
Sydvest

Dådyr i dyreskoven
og flødeboller
i hovedet
Endelig kan vi mødes igen! Det har været
længe ventet. Vi startede med at mødes
i Dyreskoven, hvor vi gik en fin lille tur
og så på de søde dådyr.
Nu må vi være indenfor igen! Her
viser vi naturligvis coronapas. Vi mødes
ikke så mange endnu, da nogle synes,
det er lidt svært med de restriktioner,
der er. Vi hygger os, snakker og spiller
spil. Vi har også været så heldige, at vi fik
en hel kasse bananer af Cafe Paraplyen.
Det hedder stedet, vi har lokale i. Denne
gang har de givet os is. Vi er så heldige.
Der har været mange, der har haft
fødselsdag, så vi har spist masser af
flødeboller. Nogle af vejlederne kunne
ikke styre det. Sikke et svineri. Vi er i
gang med planlægge sommerafslutning,
som foregår til Varde Sommerspil. Vi skal
dog lige nå at holde generalforsamling
inden. Vi planlægger også en overnatningstur, men det kan vi skrive meget
mere om, når vi har været afsted.

LANDBRUG & BUTIK
HAVE/ANLÆG
Søde rådyr

Vejlederne gik amok
i flødeboller

MURER/TØMRER

90 %

går direkte i job
efter uddannelse
på skolen

Ulvedalsvej 30-34 | 7470 Karup J. | Tlf.: 86 66 22 30
havredal@havredal.dk | havredal.dk
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Nyt fra
Thy/Mors

Rystesammen-tur
Så er vi startet lige så stille op her i Thy.
Vi var på rystesammen-tur med
bofællesskabet Elmelund, hvor vi havde
stjerneløb og hyggede med bålmad til
sidst. En super hyggelig dag med godt
vejr og godt humør.
God sommer!

Store smil

Hyggelig dag med
Bofællesskabet
Elmelund
30
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Nyt fra
Tønder

Vi hjælpes ad, e
m
så alle kan kom
med
Snobrød

Forårstur
i efterårsvejr
Onsdag den 5. maj stod den på vandretur
på Rømø. Det var en tur, vi ikke lige glemmer, da vejret mest mindede om efterår.
Det blæste og regnede, men vi tog regntøjet på og pakkede kaffekanden og kage, og
så gik vi en tur i det mest ujævne terræn,
hvor vi hjalp hinanden, så alle kom med.
Det var en af de aftener, jeg (Randi) tror, vi
husker længe, da den også var hyggelig.
Onsdag den 12. maj viste vejret sig fra
en noget bedre side, hvor vi havde spilleaften. Her spillede vi kongespil og kroket og
spiste boller, som Line havde bagt til os.
Onsdag den 19. maj var vi igen på tur,
hvor vi delte os i to hold. Det ene hold gik
en mere terrænvenlig vej, og andre gik en
tur på diget. Tilsidst mødtes vi igen og fik
kaffe.
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Onsdag den 26. maj havde næsten alle
de unge UFL’ere fået fri, da vores to fantastiske frivillige havde sørget for at handle
ind. Så undtagen grillmesteren og dem, der
kom med grillen, så kunne vi andre bare
sætte os til bords og nyde maden.
Onsdag den 2. juni havde vores fantastiske Line, der er en af klubbens frivillige, inviteret os ud til hende, hvor vi hyggede i
hendes have med bål, skumfiduser, kiks og
snobrød. Heldigvis holdt vejret, selvom det
så lidt sort ud en overgang.
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Nyt fra
Vestjylland

Kage for at
fejre, at vi må
ses igen

Grillaften og
generalforsamling
Grillaften 10. maj
Den 10. maj holdt vi grillaften ved Lotte,
som bor i Skalstrup. Bestyrelsen havde
stået for maden. Vi spillede spil, fodbold,
snakkede og gik tur i skoven. Til slut var
der is og kaffe til alle. I alt var der 25
medlemmer, som havde tilmeldt sig.
Tak for en dejlig aften!

Generalforsamling
Den 7. juni holdt vi generalforsamling, som
skulle have været holdt i marts, men måtte
udskydes pga. COVID19. Men vi fik valgt
den nye bestyrelse, hvor nogle nye kom
ind, mens andre blev siddende på deres
plads. Klubben havde købt kage som
velkommen tilbage efter coronakrisen. Nu
er vi forhåbentligt kommet på den rigtig
side, hvor vi kan blive i klubben, uden at
den skal lukkes igen.
Velkommen til de lyse sider.
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Godt gang i grillen
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Nyt fra
Aalborg

Tur på Egholm
og nye klublokaler
Lørdag den 8. maj gik årets første tur til
Egholm. Efter en kort sejltur med færgen
gik vi en lille tur til nogle bænke og borde,
hvor vi indtog vores medbragte frokost.
Herefter gik et par af vores seje medlemmer en cirka 13 kilometer lang tur helt
rundt på øen, hvor de også kom forbi en
af øens store seværdigheder, en kæmpestor trætrold. Alle syntes, det var så dejligt,
at vi kunne ses igen.
Tirsdag den 18. maj holdt vi så endelig
klubaften igen i vores nye klublokaler ved
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Springeren Maritimt Oplevelsescenter
i Aalborg Vestbyen. De var så søde at låne
os et af deres lokaler helt gratis. Vi hyggede
både indenfor og udenfor og fik lækre
sandwich og sodavand. Og et af vores
dejlige medlemmer havde noget kage med,
som vi fik til kaffen. Alt i alt en fantastisk
aften.
Og så har bestyrelsen besluttet sig at
købe 4 årskort til museet, som betalende
medlemmer og deres familier kan låne
gratis.

Frokost med
smuk udsigt

1

UFLklubber i
Danmark

13

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

UFL Aarhus

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

6

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 Hjørring

4
1
15

UFL Aalborg

UFL Aalborg

UFL Thy/Mors

5

UFL Klub Futura - Sydsjælland

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

6

10

15

9

16

UFL Herning, Ikast-Brande

17

5
24

UFL Silkeborg

3

UFL Klub 8000C

2

UFL Aarhus

8

9
17

UFL Storkøbenhavn

UFL Vejle

22

UFL Roskilde

19

8

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

11

UFL Klub Futura

UFL Vestfyn
21
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UFL Svendborg

16

14

UFL Tønder

UFL Sønderborg

19

UFL Randers

12

UFL Rosenholm
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UFL Vestfyn

Vejleder: Poul Poulsen, 23 30 31 62
21

UFL Svendborg

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

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

22

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

UFL Vestsjælland

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

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

UFL Køge Bugt
4

20

10

7

UFL Vestsjælland

UFL 8800/Viborg

UFL Vestjylland

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

UFL Køge Bugt

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

12

13

18

Formand: Michael Ø. Nielsen, 28 77 66 83
Vejleder: Dorte Sivertsen, 30 26 41 97

UFL Ringkøbing/Skjern

UFL Vejle

Formand: Daniel Dagø, 60 16 85 28
Vejleder: Ida Gothold Madsen, ida@uflvejle.dk
www.uflvejle.dk

UFL Hjørring

UFL Lillebælt

UFL Tønder

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

Vejleder: Susanne Valentin, 29 84 20 02

UFL Rosenholm

UFL Herning Ikast-Brande

23

7

11

8800/UFL Viborg

UFL Thy/Mors

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

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

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

UFL Randers

UFL Vestjylland

UFL Sønderborg

Formand: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
Vejleder: Jette Clausen, 23 36 16 01
www.ufl-soenderborg.dk

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

UFL Roskilde

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

UFL Ringkøbing/Skjern

Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66
24

UFL Silkeborg

Formand: Lasse Hansen
Vejleder: Jelva Fiskbæk, 20 45 80 99
jelva@boskolejob.dk
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Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov

Rådgivning

Ligeværds
rådgivning er
også for dig
Ligeværd tilbyder rådgivning for børn, unge og
voksne med særlige behov og deres pårørende.
Det betyder, at DU også kan få hjælp.
Rådgivningsservicen hedder LigeLinie.
Vi bliver kontaktet af unge, der har brug for
hjælp omkring uddannelse, bostøtte, arbejde
og penge. Kontakt os meget gerne, hvis du
har brug for hjælp.

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

