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Formanden
har ordet

Tak for et godt Landsmøde!
Hvor var det dejligt at se jer alle sammen på Landsmødet den 25.-26. september.
Det var virkelig rart at være sammen igen fysisk, når vi nu ikke kunne være det sidste
år på grund af corona.
Det var fedt at se, at så mange af jer rakte fingeren i vejret og kom med gode ideer
til, hvordan vores organisation skal være. Og tak for det gode grin med Mads Marius,
lækker middag og en god svingom til festen om aftenen.

De bedste hilsner
Mette Holm, formand for UFL
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UFL-bladet
næste gang
Deadline for materiale
til december-bladet er
1. november 2021

Vigtigt om billeder
Billederne skal være i så høj opløsning
som muligt, det vil sige i rigtig god
kvalitet. Billeder taget med en mobiltelefon 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!

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

Tekst og fotos sendes til
k
kommunikation@ligevaerd.d

Hvis du flytter…
Et tip til dig, der
er bladansvarlig

... 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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Landsmøde

Godt humør og god debat
Der var kram og glade gensyn, da alle jer
UFL’ere mødtes til Landsmøde den
25. - 26. september. Det foregik på Dalum
Landbrugsskole på Fyn.
Til generalforsamlingen var I fyldt
med gode forslag til, hvordan I synes,
at jeres forening skal være – det var fedt
at se og høre.

6

Der var masser af grin, da Mads Marius
gik på – dejligt! Og om aftenen havde vi
alle sammen en super fest.

Sådan oplevede Sandra
og Carsten landsmødet
Sandra Blachfeldt er medlem af UFL
Storkøbenhavn. Hun har skrevet om,
hvordan hun oplevede landsmødet:

Mit navn er
Sandra Blachfeldt,
jeg kommer fra UFL
Storkøbenhavn
– Jeg glæder mig altid, når vi skal til
Landsmøde. Se sine venner igen og høre
om, hvordan det går i foreningen.
Det var dog en hurtig generalforsamling denne gang. Og så kom Mads
Marius på, han var virkelig sjov, og med
mit forkølede æselgrin fik jeg hele mit
bord til at grine…pinligt .
Da dj’en gik rundt, blev der peget på
mig, og lige pludselig begyndte alle at
synge “I dag er det Sandras fødselsdag“,
selvom det var min fødselsdag den 5.
september. Det var virkelig pinligt.
Værelset var super godt og intet at
sætte en finger på. Jeg boede sammen
med Mia.

Jeg fik talt med mange af de andre
klubber. Til festen fik jeg sindssygt ondt
i fødderne og ‘’gik død”.
Jeg gik i seng klokken 01.30 og vågnede
frisk op søndag morgen, fik pakket og
spist morgenmad og sagt “farvel, vi ses
til næste år”. Jeg tror faktisk, jeg var den
mest friske af os alle i Storkøbenhavn.
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Sandra talte også med sit klubmedlem Carsten, som for første
gang var med til Landsmøde.
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Mit navn er Carsten
Weinoldt, jeg kommer
fra UFL Storkøbenhavn
Det var min første gang til Landsmødet.
Jeg er virkelig spændt på, hvad det er
for noget.
Busturen over til Dalum var god,
og jeg sad et godt sted.
Da jeg kom ind i den store hal, fik jeg
set alle de andre fra de andre klubber.
Jeg fik nøglen til mit værelse, det er
et godt værelse. Da jeg kom i hallen igen,
fik jeg min frokost. Og så startede
generalforsamlingen.
Mads Marius var vildt sjov, og Sandra
fik et mega grineflip, så alles øjne blev
rettet imod hende (stakkels hende).
Lige nu sidder jeg og lytter til, hvad der bliver sagt, og jeg synes, det er spændende.
Da det var færdigt, gik jeg på værelset
og tog festtøjet på. Der var virkelig god
mad og dessert til festen.
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Efter middagen kom diskoteket. Og
vi dansede alle til langt ude på natten.
Jeg var træt, da klokken blev 01.30, og
gik til ro, for vi skulle have morgenmad
klokken 8.00 og blev hentet klokken 10.00.
Nu er det hjem og slappe af. Jeg glæder
mig allerede til næste år, for jeg har
virkelig hygget mig.

UFL-prisen
gik til Tina
Hvert år til Landsmødet bliver UFL-prisen
uddelt. Den går til en UFL’er eller vejleder,
der har gjort noget særligt for UFL. I år gik
UFL-prisen til vejleder Tina Vendelboe fra
UFL Vestjylland. Medlemmerne af klubben
havde givet disse grunde til, at Tina skulle
have UFL-prisen:
Tina har altid tid til at lytte. Hun sørger

for, at vi de sidste fire år er kommet på
en weekendtur sammen. Hun har styr
på alting i klubben og er altid smilende
og i godt humør.
Tillykke til Tina! Hun kunne desværre
ikke være med til Landsmødet, så hendes
søn tog imod prisen, som han tager
med hjem til Tina.
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Her er den nye bestyrelse

Til Landsmødet i Dalum holdt UFL også
generalforsamling. Her blev der skiftet
lidt ud i bestyrelsen:
Kasper Hedengran fra UFL Roskilde
indtræder i bestyrelsen, da Tea Møller
Christiansen fra Klub 8000C udtræder.
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Thomas Endt fra UFL Herning Ikast-Brande
opstiller og blev valgt som ny suppleant.
Du kan se hvert enkelt bestyrelsesmedlem på side 4 – og herover får du et
samlet billede af (næsten) hele bestyrelsen
fra Landsmødet i Dalum.

Tak for jeres hjælp
på vores messer!
I september måned holdt Ligeværd to
messer i Kolding og Aarhus. Og så var vi
med til at holde en tredje messe i Roskilde
sammen med nogle andre. Vi havde
inviteret unge med særlige behov, deres
forældre og specialskoler. På messen
kunne gæsterne møde en helt masse
steder og uddannelser for unge med
særlige behov.
Og nogle af jer UFL’ere og vejledere
kom og hjalp os i både Kolding, Aarhus
og Roskilde. I gik rundt og snakkede med

gæsterne, fortalte om Ligeværd og
serverede lækkerier for gæsterne. Vi vil
fra sekretariatet gerne sige kæmpestor
tak til jer, fordi I kom og hjalp os!
Tak til Daniel, Stine, Lærke, Thomas
og Morten fra UFL i Vejle / Tea, Jeanette
og Laura fra Klub8000C / Carsten, Mia,
Sandra, Kennet, Peter, Kasper, Jonas,
Mike, Stine, Helle, Eva, Frederik, Mogens
og Tove fra UFL Storkøbenhavn.
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Nyt fra
Sydvest

Besøg på
Christiania

Teater om H. C. Andersen
og tur til København
Vi har haft sommerafslutning, hvor vi var
til Varde Sommerspil. Her fik vi en god
aftensmad inden forestillingen, som
handler om H. C. Andersen. Martin
Brygmann spillede H. C. Andersen.
Vi startede op efter sommerferien,
hvor vi spiste sammen, fik stjernekastere,
hyggede os og snakkede om alt, hvad vi
har lavet i løbet af sommerferien. Der kom
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en lokal spillemand og sang nogle sange
sammen med os.
Vi har også haft en lille flok afsted til
Dronningens København, hvor vi var en lille
tur på Christiania og fik en rundtur af en
lokal christianit. Vi fik frokost på Nemoland,
og bagefter tog vi en tur i Tivoli og hyggede
os i mange timer. Om aftenen fik vi aftensmad på brødrenes Prices restaurant.

Tag på højskole
Meget mere fællesskab...

t
Djursland rund

ab
Fællessk

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
Herning
Ikast-Brande

Klar, parat...
Masser af unge
til første klubaften
og generalforsamling
Vores klub i Herning Ikast-Brande
havde klubaften første gang efter
sommerferien den 19. august. Denne
aften skulle vi mødes et nyt sted for
vores klub. Vi er flyttet ind til midten
af Herning by i Huset nr. 7. Her håber
vi, at vi kan være sikre på at være.
Vi startede klubaften med at holde
generalforsamling. Den lokale bager
havde i dagens anledning lavet en flot
UFL-kage. Det var godt, at han havde
lavet en stor kage, for denne aften var
vi 59 unge og frivillige. Det er jo helt
vildt!
Vi har også haft en helt fantastisk
aften ved Naturcenteret Løvbakkerne.
Vi havde fantastisk vejr denne aften.
Der skulle gættes 13 rigtige. Hvilket var
meget udfordrende, men mange sjove
konkurrencer.
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Gættekonkurrence

Fuldt hus
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Nyt fra
Aalborg

Skønt
solskinsvejr
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Hej, hej

Tur til Fårup
Sommerland
Lørdag den 12. juni gik vores sommertur igen til Fårup Sommerland. Det var
kanon godt vejr, og vi spiste pizza og
pasta og lidt salat fra buffeten.
Ellers havde vi nogle få klubaftener, hvor vi både hyggede med
kaffe og hjemmebagt kage.
Tirsdag den 24. august holdt vi en
vellykket generalforsamling, hvor vi
fik valgt en lidt mindre bestyrelse.
Vi fik en ny formand (Daniel),
næstformand (Ditte) og ny kasserer
(Mari-Tina). Og 2 nye suppleanter
(Gitte og Sarah). Stort tillykke med
valget.
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Nyt fra
Randers

Hole in one?
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På tur i solen

Minigolf
og caféhygge
Så blev det endelig muligt at tage af sted til
et fællesarrangement igen oven på corona
og alle de restriktioner, der har været. Vi
mødtes i Randers-ugen til vores tilbagevendende minigolf-turnering, som vi ikke
havde sidste år. Vi var en god flok afsted, og
vi var heldige med at have det skønneste
solskinsvejr. Der var masser af sjove grin og
god snak og lidt konkurrence om, hvem der

ville vinde. Det var tydeligt, at vi havde
savnet det gode samvær og at komme ud til
noget sammen igen. Vi sluttede dagen med
at tage på café og spise aftensmad sammen.
Der blev snakket rigtig meget, og vi håber
nu, at vi kan komme i gang med at lave
endnu flere arrangementer/aktiviteter hen
over efteråret, da det har været savnet.
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Nyt fra
Lillebælt

Sommerafslutning
med spil og is
Vi har været til fællesspisning på Asia, som
er en restaurant med mange spændende
retter. Det var hyggeligt med god stemning.
På Middelfart Marina holdt vi sommerafslutning med lækkert vejr, og en af vores
frivillige sprang i vandet for at bade. Vi spillede stanggolf og kongespil, og vi spiste is.
Efter sommerferien har vi for første gang
prøvet at spille fodboldgolf, og der var også
minigolf, og vi grillede. Det er vi helt sikre på,
at vi gør en anden gang igen.
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www.stroemmen.nu

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

Nyt fra
Tønder
Besøg i
Pumpehuset

Stafet og action
Inden vi gik på sommerferie, var vi til
TMT-stafetten, hvor der blev gået og hygget.
Efter dagens strabadser var der en sodavand og pølse til alle.
Traditionen tro holdt vi sommerafslutning ved Gammelby Action. Desværre havde
vejret vist sig fra sin våde side, som betød, at
det var for farligt at køre gocart. Så i stedet
prøvede vi nogle af de andre aktiviteter, som
Gammelby Action også kunne byde på,
nemlig dart. Men aftensmaden kunne vi ikke
undvære, så vi fik grillet, fik nyt program og
ønsket hinanden en god sommer.
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Onsdag den 11. august startede vi op med
fællesspisning, hvor vi spiste pizza og nød
at være tilbage efter ferien.
Onsdag den 25. august besøgte vi
Pumpehuset, hvor vi lærte om, hvordan
netværket af pumper sørger for at afvande
Tøndermarsken. Vi sluttede af med udsigten over Tøndermarsken og smurte boller.
Onsdag den 1. september var det
Christine, der havde sørget for maden, som
bestod af en velsmagende kylling i karry
med råkost. Det var en fantastisk aftensmad, og alle blev godt mætte.

Bålaften med snobrød
og skumfiduser

Nyt fra
Sønderborg

Kære alle UFL-medlemmer.
Så starter UFL Sønderborg op med bålaften
med snobrød og skumfiduser og kiks.
Og så havde vi sensommeraften med
god mad og hygge.

Snobrød

Hygge og god mad
23

Nyt fra
Rosenholm

Masser
af spil
4. august var første klubaften efter
sommerferien, hvor vi hørte, hvad
hinanden havde lavet i sommerferien.

11. august havde vi spilleaften. Her er Christian,
Julie, Lene og Helle i gang
med et spil ludo.

På en sensommerdag i august var
der petanque-aften i klubben.
Henrik G., Camilla, Jan og Lasse er
i gang med en dyst.
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Første lørdag i september tog 11 forventningsfulde medlemmer
afsted til ABBAcz-koncert på Mols. Inden vi nåede Fuglsøcentret, hvor
koncerten foregik, havde vi et stop ved Café Mejeriets is- og pølsevogn
i Knebel og spiste aftensmad. Alle havde en rigtig god aften.

Mad med
flot udsigt

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
25

Nyt fra
Roskilde

Tilbage i klubben igen
efter en lang sommerferie
Onsdag den 11. august åbnede Roskildeklubben endelig dørene op igen til en ny
sæson UFL-klubaftener. Måneden har budt
på lidt af hvert, hvor vi både har brugt tiden
hjemme i vante omgivelser, men også i
form af ture ud af huset. Klubåret blev sat i
gang ved, at flere af vores unge var med til
at kokkerere og arrangere fællesspisning
for resten af klubben: En smagsrig start på
et nyt klubår.
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På tur i
Boserup skov

Udover det fik vi gået efteråret i møde med
en tur til vores lokale Boserup skov. Her fik
vi sat gang i efterårssæsonen med en rundvisning af flere af vores unge i den skov,
hvor de har deres daglige gang. Rigtig rart
for de unge at se og opleve, hvad deres
venner går og bruger deres tid på uden for
klubbens rammer.
Til september skal vi på flere ture. Her
kan det nævnes, at vi skal ud og slappe af
og sejle en dejlig lang tur, imens vi skal spise
en tre-retters menu med vores lokale
Sagafjord.

Gokart i Nors

Nyt fra
Thy/Mors

Vi startede op efter ferien med
en tur i Kronborg skov.
Den 27. august var vi i Nors
og køre gokart. Alle de fartglade fik
brændt noget krudt af, og nogle
blev glade medaljemodtagere.
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Nyt fra
Ringkøbing

Kirketur og Robinson-aften
Vi er kommet godt i gang med klubben,
og vi nyder at være sammen.
Vi blev inviteret op at besøge kirken i
Ringkøbing. Det var en sjov oplevelse. Vi fik
tjekket alle gemmestederne, og vi var oppe
i tårnet, hvor vi kunne se ud over Ringkøbing. Vi spillede også på orglet og
tjekkede prædikestolen ud.

Efter sommerferien inviterede Anders os
ud for at se hans nye lejlighed, og vi grillede
pølser, det var rigtig hyggeligt.
Vi havde vores anden Robinson-aften
med skøre konkurrencer, hvor udholdenhed og hurtighed kom på prøve.

Hygge og sjov
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Godt humør

LANDBRUG & BUTIK
HAVE/ANLÆG
MURER/TØMRER

90 %

går direkte i job
efter uddannelse
på skolen

En tur i
prædikestolen

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

IT-aften og temadag
om kommunalvalg
Hej med jer alle UFL’ere og pårørende. Hermed en lille hilsen fra UFL Storkøbenhavn.
Siden sidst har vi startet klubben op igen
efter sommerferien, og det var rart endelig
at kunne være indendørs i klubben igen.
Der kom cirka 35 medlemmer, så det var
dejligt at se, at der stadig er opbakning, nu
hvor vi har måttet have klub under andre
forhold det sidste års tid.
Vi sendte også 4 personer fra vores
bestyrelse til Ligeværdsdag i Vejle den 16.
august. De lærte en del om, hvordan vi skal
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forberede os på kommunalvalget i forhold
til spørgsmål til lokalpolitikerne.
Hovederne var ret fyldte, da de kom
hjem igen, og vi håber, vi kan bruge informationerne også i andre sammenhænge.
I selve klubben har vi haft IT-aften, hvor
vi bl.a. lærte at bruge Zoom og Facebook.
Ellers hygger vi os bare, og vi glæder os
meget til landsmødet og håber på en festlig
og hyggelig weekend.
Hilsen UFL Storkøbenhavn.

Gode aftener
med grill og pizza
Hej alle sammen.
Vi håber, I har nydt sommeren. Det har vi i hvert
fald! Vi er så glade for, at vi endelig kan mødes
igen i vores klub og se hinanden fysisk uden de
mange restriktioner.
Vi har gentaget succesen fra sidste år og holdt
grillaften for vores medlemmer, hvor vi fik mad
udefra. Menuen bestod af forskellige salater,
kartofler, kød og brød. Til dessert havde Stine
bagt muffins til os alle sammen, og de var virkelig
gode. Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi
hjalp hinanden med at få det hele til at lykkes,
men vi glemte desværre at tage billeder til bladet,
fordi vi hyggede os så meget.
Derudover har vi holdt klubaftener hver tirsdag, hvor vi blandt andet har været ved den
kunstige sø, hvor vi badede og slappede af. Vi har
også holdt pizzaaften, hvor vi bestilte pizzaer, som
vi spiste i vores hyggelige gårdhave, og så har vi
bare hygget os og snakket, som vi plejer.
Nu går vi efteråret i møde, hvor vi skal til at
planlægge flere indendørsaktiviteter som brætspilsturneringer, men forhåbentlig bliver der også
plads til en gåtur i vores smukke natur.

Nyt fra
Silkeborg
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Nyt fra
Svendborg

Tur på
Segway

Weekendtur til Langeland
Før vi havde sommerferie, havde vi en
sommerfest, hvor der var lækkert mad og
drikke samt dessert, som bestod af pandekager med is. Der var også dans og musik.
Vi har grill på Christiansminde, hvor vi
også spiller lidt fodbold, kongespil og
rundbold.
Vi har haft kursus i livreddende førstehjælp i og ved vandet. Vi har reddet hinanden fra at drukne, dykket og øvet spring
fra kant og vippe samt livreddende
førstehjælp.
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Straks efter vi måtte åbne UFL igen, inviterede vi medlemmerne på en weekendtur
til Langeland. Vi boede i Spodsbjerg. Fredag
var der almindelig hygge og dejlig mad.
Lørdag kørte vi nordpå. Vi havde bestilt en
længere udflugt på Segway. Vi kørte langs
vandet og så den skønne natur. Aftenen
bød på fodbold og hygge. Søndag kørte vi
hjem. Det var en dejlig tur, men det var
også mærkeligt at være sammen med så
mange mennesker igen.
Hilsen Lars fra UFL Svendborg.

En dukkert i poolen
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Nyt fra
Vestjylland

Banko og nye
medlemmer
Så er vi endelig kommet i gang med
klubben efter sommerferien plus de
helt store corona-problemer. Og vi er
kommet godt i gang. Nye medlemmer
har kigget forbi, og vi har lavet nyt
klubprogram, som løber til starten
af januar.
Den 30. august havde vi banko i klubben. Den nuværende bestyrelse og den
gamle bestyrelse havde været ude og
samle gaver og diverse ting ind til vores
bankospil. Vi skulle egentlig have holdt
det i marts måned, men det kunne vi
desværre ikke, da vores klub var lukket
ned dengang. Men langt om længe fik vi
det afholdt. Der var selvfølgelig præmier
til dem, som fik en række og en fuld
plade, og der var sidegevinst til deres
sidekammerater. Nogle var heldige,
andre var knap så heldige, men alle
havde en hyggelig aften, og det er
hovedsagen.
God sensommer til alle i hele
landet.
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Hvem vinder?
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Nyt fra
Vestsjælland

Vi er glade

Strandtur og isvafler
Den 18. juni startede vi klubben op igen. Vi
hyggede os og spiste noget god mad. Det var
dejligt at se hinanden igen.
Den 9. juli var vi på strandtur til Næsby
strand ved Storebælt. Vi spiste vores medbragte
madpakker hos Kirsten og Preben. Derefter gik
vi tur ned til vandet og købte en stor isvaffel ved
Knolden. Vi sluttede af med kaffe og hjemmebagt kage hos Kirsten og Preben. Det var en
hyggelig aften.

Mums
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Ud på tur
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UFLklubber i
Danmark
6

UFL Hjørring

1
15

UFL Aalborg

UFL Thy/Mors

10

18

UFL Randers

UFL Vestjylland

9
11

8800/UFL Viborg

UFL Rosenholm

UFL Herning Ikast-Brande
5
24

UFL Silkeborg

23

3

UFL Klub 8000C

2

UFL Aarhus

UFL Ringkøbing/Skjern
12
17

UFL Storkøbenhavn

UFL Vejle

22

UFL Roskilde

19

13

8

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

7

UFL Vestsjælland

UFL Køge Bugt
4

20

UFL Klub Futura

UFL Vestfyn
21

38

UFL Svendborg

16

14

UFL Tønder

UFL Sønderborg

1

UFL Aalborg

13

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

UFL Aarhus

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

UFL 8000 Aarhus C

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

5

UFL Klub Futura - Sydsjælland

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

15

7

16

UFL Herning, Ikast-Brande

17

18

UFL Køge Bugt

UFL 8800/Viborg

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

UFL Randers

19

12

UFL Rosenholm

20

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

23

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
11

UFL Vestjylland

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

Formand: Michael Ø. Nielsen, 28 77 66 83
Vejleder: Dorte Sivertsen, 30 26 41 97
9

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
8

UFL Thy/Mors

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

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

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

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
6

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

