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Formanden
har ordet

Hej alle UFL’er
Året er ved at gå på held, og selvom coronavirussen stadig er over os, så er der fuld gang
i vores UFL Klubber.
I har været super seje til at være i dialog
og snakke med lokalpolitikkerne i hele landet!
Det er mega fedt! Tak for at I giver unge med
særlige behov en stemme, og lad os forsætte
det gode arbejde lokalt.
I det nye år håber jeg, at vi kan ses alle sammen igen til bestyrelsesweekend og landsmøde,
og genforenes med alle jer. Til Landsmødet i år
kunne vi mærke hvordan salen summede af
god energi og gensynsglæde. Det er dejligt!
Til slut vil jeg bare sige: Tak for jer, og
ønske jer alle en god jul og et godt nytår.
Vi ses.
De bedste hilsner
Pernille Poulsen, formand for UFL

Jeg ønsker alle
en god læsning
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Unge for Ligeværd
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UFL-bladet
næste gang

Deadline for materiale
til februar-bladet er
10. januar 2022
Februar-bladet

10. januar 2022

April-bladet

21. februar 2022

Juni-bladet

2. maj 2022

August-bladet

30. maj 2022

Oktober-bladet

29. august 2022

December-bladet

31. oktober 2022

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!

Hvis du flytter…
Et tip til dig, der
er bladansvarlig
Hiv denne side ud af
bladet og hæng den
på dit køleskab eller
opslagstavle.

... 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.

Tekst og fotos sendes til
k
kommunikation@ligevaerd.d
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Ændringer i
bestyrelsen

Pernille
Feldt Poulsen

Ny formand for UFL
Den 20. november var der bestyrelsesmøde i UFL. På bestyrelsesmødet
takkede Mette Holm af som formand for UFL for at bruge sin tid på det lokale
UFL arbejde i klubben. Det betyder, at Pernille Feldt Poulsen er blevet ny
formand. Isakur fortsætter som næstformand. Det er sket ved fredsvalg.

Thomas
Endt

Nyt medlem af bestyrelsen
Jeg hedder Thomas Endt. Jeg er 35 år gammel.
Jeg går meget op i mine venner.
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Nyt fra
sekretariatet

Line
Wohlstrand

Kære UFL’er
Jeg hedder Line og startede den 15. november som udviklingskonsulent på kontoret i Aarhus, hvor jeg kommer til at arbejde
med forskellige projekter og udviklingsopgaver. Jeg skal blandt
andet være med til at udvikle og opstarte nye ULF klubber. Det
bliver spændende og jeg glæder mig til at gå i krig med arbejdet.
Jeg bor i Aarhus med min mand og vores to børn. I min fritid
elsker jeg at gå tur i skoven med familien, dyrke forskellige
former for sport og mødes med mine venner.
Jeg glæder mig til at møde jer og lære jer og Ligeværd
bedre at kende.
Hvis I har spørgsmål, kan jeg kontaktes på mail:
line@ligevaerd.dk eller telefon 22 34 31 13.
Rigtig god jul og godt nytår til jer alle.
Mange Hilsner
Line Wohlstrand
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Referater fra
Generalforsamling 2021
Hvis jeres klub ikke har sendt referat fra
generalforsamlingen 2021 til Ligeværds
bogholder Jette, må I meget gerne
gøre det snart.

Jettes mail er: jette@ligevaerd.dk
Har I spørgsmål, kan I ringe
til Jette på: tlf. 20 69 08 50
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Store oplevelser
fra Covid-pulje

Nyt fra
Svendborg

Hvad gør man, hvis der går ild i en gryde
med olie? Vi har haft en på besøg, som er
vant til at slukke ild og som lærte os, hvordan vi skal gøre i forskellige situationer.
Nogle havde også mod på selv at prøve.
Vi har søgt penge hos Kulturstyrelsen,
som udbød en Covid-pulje og fået penge til
3 store arrangementer, som skal foregå
inden jul. Det skal bruges på Restaurant/
Hotel, entrebilletter for at få samfundet i
gang igen. Det første er afholdt med spisning hos Jensens Bøfhus og i Svendborg
Teater og se/høre ABBA show.
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Velbekomme!

På Jensens B
ø
for penge fr fhus
Covid-puljea
.
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Elektronikaffald
bliver til nyt.

Vi er i gang med et forsøg på, hvad man
kan få ud af elektronikaffald. Der er
blevet ryddet op i nogle hjem af gamle
pc´er, tlf´er, tastetur mv. og købt nogle
loddekobler. Et projekt, som der skal
bruges mere end 1 klubaften på.
Dem, der ikke lige var til elektronik,
havde mulighed for at lære og binde en
hortensiakrans.
Vi har prøvet at holde et vælgermøde,
hvor der kom en politiker fra 6 forskellige
partier af dem, som er på valg. Udover
medlemmer var tidligere medlemmer
og pårørende inviteret.
Vi havde de sidste par gange fået
skrevet spørgsmål ned, som medlemmerne ønskede at spørge om. Det var boligforhold, offentlig trafik efter kl. 18, fritidstilbud mv.
Spørgsmål, som vi også stillede til
forvaltningen i 2017 og 2019. Vi tager
foto af planche hver gang, så nu har
vi 3 til næste gang.

Smukke kranse
på vej.
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Nyt fra
Lillebælt

Flittige t.
ene
folk i køkk

Lækker mad,
hygge og brætspil
Som I kan se, har vi lavet lækker mad med
pasta og kylling. Det smagte rigtig godt,
og vi synes det er hyggeligt at lave mad
sammen. Vi snakker godt sammen, og
hjælper hinanden. Vi var delt op i hold,
så vi havde ansvaret for at lave det forskellige til retten.
Vi har også spillet bankospil. Vores frivillige vejledere havde været ude i byen og
spørge butikker, om de ville give en gave til
vores bankospil. Og det var der mange, der
ville. Der var gaver som for eksempel tøj,
krus, chokolade, bøger, creme og et spil.
Alle var enige om, at det vil vi gøre igen.
Nogle gange hygger vi os så meget, at vi
glemmer at tage billeder. Vi har nemlig også
haft et par aftener, hvor vi har hygget os
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og spillet spil. Et af de spil var ”Stop identitetstyven”, som vi på grund af corona ikke har
spillet før nu. Men det skal vi spille igen,
for det var nogle gode og meget vigtige
snakke, vi havde.
Husk, at I kan kontakte os, hvis I for
eksempel vil have vores program. Vi er
snart klar med det nye, som gælder for
foråret 2022.
Ha’ det godt :)

Bankoooo!
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Nyt fra
Silkeborg

Hej alle sammen
Så er der igen lidt nyt fra UFL-klubben i
Silkeborg. Vi har oplevet mange spændende,
hyggelige og sjove ting siden sidste blad.
Efteråret er kommet snigende og vi
er begyndt at trække indenfor, hvor vi
kommer lidt tættere på hinanden.
Vi er i vores klub begyndt at starte flere
fællesspisninger op, hvor det er medlemmer
af klubben, der hjælper med at lave maden.
Disse aftener er blevet meget populære
og der kommer altid mange, der gerne
vil deltage.
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Stines pandekagekøkken.

Vi nyder Stines
lækre pandekager.
Vi har også haft endnu en aften med Stines
berømte pandekager. De var rigtig gode og
der var mange af dem! Pandekagerne blev
serveret med is og syltetøj og så fik vi også
varm kakao med flødeskum. Det er altid en
aften, hvor der kommer mange i klubben.
Derudover har vi også haft almindelige
klubaftener om tirsdagen, hvor vi spiser
boller og kage, snakker og hygger. En af

disse aftener blev brugt på en ludoturnering, hvor der var en præmie til vinderen.
Nogle af vores medlemmer har også
været en tur i Lalandia, hvor der er blevet
hygget og snakket en hel masse.
Nu hvor bladet udkommer i december,
vil alle os fra UFL Silkeborg gerne ønske jer
alle en glædelig jul med jeres venner og
familier samt et lykkebringende nytår!
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Nyt fra
Vestsjælland

Udflugter og hygge
Den 10. september gik vi en tur ved Pedersborg kirke ved Sorø. Kirken ligger meget
højt og der er udsigt ud over Pedersborg
sø. Der har engang ligget en borg, hvor
der stadigvæk er nogle sten fra. Vi sluttede
af med medbragt kaffe og kage og en
gåtur ved søen.
Den 19. september var vi på udflugt til
Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm ved Ringsted.
Fra parkeringspladsen kørte vi med sporvogn til museet. Vi så både meget gamle
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og nyere sporvogne og et sted med gamle
busser. Vi kørte også en tur med en hestetrukket sporvogn, og derefter med en sporvogn ud til hvor vi kunne spise vores medbragte mad og købe sandwich og drikkevarer.
Til sidst var vi med guide inde og se hvor
de renoverede sporvognene. Det var en
meget interessant tur.
Den 22. oktober spillede vi banko. Vi
havde alle to pakker med, nogle vandt
fire pakker og nogle to pakker.

Udflugt til
Sporvejsmuseet
Skjoldnæsholm

Pauser skal
der til!
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Nyt fra
Tønder

Vi lærer
førstehjælp.
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Grillhygge!

Et dejligt efterår
I september har der stået førstehjælp på
programmet. Vi har haft det tre gange, da
vi havde så meget vi skulle igennem, så vi
kan træde til, hvis vi kommer i en situation,
hvor der er nogen, der får brug for hjælp.
Hver gang blev afsluttet med friskbagte boller.
Onsdag den 15. september var vi så
heldige, at vi havde fået doneret 70.000 kr.
fra TrygFonden, som blev overdraget ved
en lille ceremoni for de frivillige og bestyrelsen, inden vi forsatte vores førstehjælp.
I oktober havde vi også en masse at fejre.
Vi har fejret 2 fødselsdage med fællesspisning, hvor vi startede med at være inviteret ud til Claus og Christine, da Christine
havde fødselsdag ugen efter. Vi grillede
og hyggede os. Gangen efter havde vores
fantastiske Line, som er frivillig lavet hendes lækker burger til os, da hun havde
fødselsdag om fredagen. Det var et mega
hit, og vi blev endnu en gang mætte.
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ke!

Stort tillyk

Vi har endda haft så travlt, at vi har måtte
tage en lørdag i brug, da de fandt ud af, at
formanden blev 30 år, og det mente de ikke
skulle gå ubemærket hen, så jeg (Randi)
blev bildt ind, jeg skulle til et møde angående et træf, vi skulle til i november, men i
stedet for skulle jeg til surprisemorgenmad,
hvor vi (alle UFL’er og vejledere) fik rundstykker og wienderbrødkagemand. Da jeg
kom, var der sang og mange af UFL’erne
var også dukket op. Efter morgenmaden
skulle jeg selvfølgelig have peber, som jeg
ikke synes om, så jeg prøvede at løbe væk,
dog uden held.
Tirsdag d. 26. oktober var vejlederne og
jeg (formanden) til et arrangement, da jeg
havde indstillet dem til en coronapris, for
alt det de havde gjort for os under corona,
som de fuldt fortjent vandt.
Onsdag d. 27. oktober lavede vi græskarmænd og fejrede vejlederne med kage
og hygge.
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Tag på højskole!
ÅRETS BEDSTE JULEGAVEIDÉ

Ønskeseddel...

Kunstlinjen

Idræts og -friluftslinjen

njen
Musikli

Ring nu 8752 9120
eller www.djfh.dk

Nyt fra
Vejle

Endelig sammen igen!
Den 8. september startede vi klubben op
igen efter alt det med corona på et nyt sted,
som bliver kaldt Papirfabrikken.
Den første dag hørte vi på hinanden om
hvad vi har fået tiden til gå med i alt den
tid, vi ikke har været i klub.
Så har vi snakket om, hvad en god ven
er for en og hvad en dårlig ven er for
en på en klubaften.
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Besøg af
politikere.

Vi fik lavet et gruppebillede af alle de
medlemmer, som ville være med.
Ellers har vi snakket og spillet spil
og fået kaffe og te, som er blevet lavet.
To fra bestyrelsen og et medlem har
været oppe på Bøgevangskolen og fortælle
om klubben og hvad vi går og laver.
De var gode til at stille spørgsmål og
vi fik lov til at tage et billede af alle de folk
og sende det til bladet. Dem som ikke ville
med fik lov til at gå væk.
Vi har også haft besøg af 4 politikere,
som skulle komme og fortælle om deres
mærkesager og informere om politik.
Vores medlemmer fik lov til at spørge ind
til politikken, men fik også svar på nogle
private spørgsmål, hvor politikkerne
hver især kunne give medlemmerne
råd og vejledning.
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Nyt fra
Herning,
Ikast-Brande
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ering.

UNO-tun

Hvem mon
vinder?

Besøg af politikere
Vi har afholdt vælgermøde i klubben sidst
i september. Vi havde inviteret tre politikere
og vi havde i klubben forinden forberedt
spørgsmål til politikerne. Politikerne fik
mange gode input med fra denne aften,
og de blev klar over, at vi er en stor gruppe
af unge med særlige behov, som der ikke er
så mange tilbud til.
Den sidste klubaften i oktober var der
UNO-turnering. Efter hvert spil blev der
byttet modstander, det gjaldt om at have
vundet flest spil.
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Nyt fra
Vestjylland

Vi bager
uhyggelige ting.
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HalloweenHygge
Man den 1. november havde vi halloween
bagning i klubben. Mange havde meldt sig
til at tage med op i skolekøkkenet for at
bage. Tingene som blev bagt, blev selvfølgelig også spist samme aften. Der blev bagt
fingre, spøgelser, og edderkopper.
Den 29. november holdt vi selvfølgelig
halloween fest. Her var 17 medlemmer klar
til et brag af en fest. Til festen fik vi god
mad, som vi havde bestilt ved den lokale
Bilka og kager ved den lokale bager. Vi
havde en hyggelig fest og alle kom godt
hjem efter festen.

Vælgermøde med
besøg af TV.
Den 27. oktober havde vi valgt at forberede
vores medlemmer på det kommende
kommunalvalg ved at holde en politisk
aften. Vi havde inviteret 4 lokalpolitikere
fra vores 4 kommuner. Vi havde også inviteret vores lokale tv-station, som kom og
dækkede vores aften. Alle syntes, at det
var en hyggelig aften – ikke mindst en
meget lærerig oplevelse. Aftenen sluttede
af med kaffe og kage og rundvisning af vores
klub. Nu bliver den næste opgave bare at
holde de lokale politikere i ørene.
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Nyt fra
Aalborg

Et spændende
efterår
Her i Aalborg hygger vi meget med spilleaftener, som bliver endnu mere hyggeligt,
når vi har både nogle søde vejledere og
medlemmer, som bager lækkert kage til os.
Ud over det fik vi hentet mad en aften
ved Aalborg Street Food, hvor vi kunne
vælge en masse lækker mad.
Torsdag den 7. oktober har 2 vejledere
og 2 bestyrelsesmedlemmer været til
Frivilligkonference i Aalborg Gigantium,
hvor de fik mulighed for at tale med en
del politikere. Ud over det, har der været
en del spændende foredrag om at være
frivillig.
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esøg
Spændende b .
i klubben

Vi var til Frivilligkonference i
Aalborg Gigantium.
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Vi er begyndt på
julehyggen.

Tirsdag den 19. oktober fik vi besøg af
Marianne Andersen, som er byrådsmedlem og har fortalt om byrådsvalget.
Ud over det fik vi også besøg af
Morten Ubbersen, som er projektleder
ved Aalborg kommune og som gerne vil
se klubben.
Tirsdag den 2. november 2021 fik
vi besøg af Janni, som er en gammel
vejleder. Hun fik lavet noget julepynt
af glas, som et par medlemmer fik lov
at købe og selv pynte.
Ud over det fik vi også besøg af Susi
Bolander, som arbejder ved Springeren,
og Lasse Frimand Jensen, som er byrådsmedlem i Aalborg kommune.
Begge stiller op til byrådsvalget i
Aalborg, og de ville gerne se klubben
og snakke med både medlemmerne
og vejlederne.
Lørdag den 23. oktober 2021 var
vi i Aalborg Garnisonsmuseum.
Det var rigtig spændende
og lærerigt.
Og vi havde en rigtig hyggelig
formiddag.
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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
Sydvest

Et efterår med
mange oplevelser
Vi har været på et besøg på bioanlæg. Det
var meget svært at høre, hvad der blev fortalt. Der blev fortalt om, hvordan affaldsstoffer blev omdannet til energi. Vi så hvor
overskudsgas kom ud. Det lugtede meget
derude, da en af maskinerne var i stykker.
Vi har i klubben haft besøg af en fra
kommunen, som sad i afdelingen for vej
og park. Han fortalte om busser veje
og lyskryds samt lidt om økonomien
i Esbjerg kommune.
Vi har holdt pige- og drengeaften.
Drengene kørte go card og pigerne var ude
at spise på burger King. Herefter fik pigerne
lagt makeup i Beauty-forretningen. Det var
rigtigt hyggeligt og sjovt og vi fik alle en
gave med hjem.
Vi har også holdt ludo-turnering, hvor
der var gevinster til vinderne og også lidt
til dem som røg ud. Kampen var hektisk
og meget tæt. Men vi fandt til sidst 3 vindere.
Da der skal være kommunalvalg, havde
vi besøg af 3 politikere, vores forældre
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og os selv. Det gik godt og der blev stillet
mange spørgsmål.
Ellers har vi hygget med snak, varm kakao
og vores vejleder Lenas hjemmebagte boller.
Vi skal også male på muleposer.

Ludoturnering

Pigeaften :-)
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Nyt fra
Thy / Mors

En tur i fængslet!
Vi har været i Horsens og besøge fængslet,
hvor vi først fik en spændende rundvisning.
Bagefter fik vi en lækker brunch. Efter
maden havde vi et par timer til selv at gå
lidt rundt og købe nogle souvenirs fra
butikken. En skøn og lærerig dag!
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Lækker
brunch :-)

LANDBRUG & BUTIK
HAVE/ANLÆG
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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KV 2021

Det er vigtigt, at politikerne bliver
gjort opmærksom på unge med
særlige behov og deres vilkår.
Op til kommunalvalget den 16.
november 2021 var der stor politisk
aktivitet i mange af UFL-klubberne.
Mange klubber havde vælgermøder
med besøg af flere politikere, der
debatterede. Andre klubber har haft
besøg af enkelte politikere, der kom
på besøg og fortalte.
Det er bare så sejt, at UFL’erne
sørger for, at deres stemme
bliver hørt!
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Vælgermøde
med tre
politikere.
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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: Daniel 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

