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Forkvinden
har ordet

Hej alle UFL’er
Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år.
Vores klubber er så småt begyndt at åbne op
igen. Jeg er sikker på, at I alle ser frem til at komme
tilbage til jeres klub, og ikke mindst til at se alle
jeres venner der.
Det ser ud til at skulle blive et godt og spændende
år for UFL. Der kommer til at ske en helt masse
spændende tiltag.
Seniorudvalget er gået i gang med at tale om
seniormedlemmerne, og hvordan de skal være
en del af UFL i fremtiden.
Vi kan også se frem til at få værktøjer til, når
vi som UFL’er skal ud at fortælle om klubberne
og fællesskabet, vi har med hinanden.
Jeg håber, at I glæder jer bare næsten lige så
meget som jeg til et fantastisk 2022, hvor vi kan
mødes og ses noget mere.

De bedste hilsner
Pernille Poulsen, forkvinde for UFL

Jeg ønsker alle
en god læsning

3

4 4

Unge for Ligeværd

Bestyrelsesmedlemmer
UFL

Unge
forfor
Ligeværd
Unge
Ligeværd

Unge for Ligeværd

Anette Østergaard, Christian Philips
og Mette Hansen (orlov)

medlemmer
Bestyrelsesmedlemmer
UFL
UFL
tyrelsesmedlemmer
UFL
Bestyrelsesmedlemmer
UFL
Formand
Mette Holm
Tlf. 23 10 70 08
Thy/Mors

Næstformand
Jonas Aamand
Tlf. 23 60 55 43
Lillebælt

Kirs
T

4

Forkvinde

Næstformand

Kirstine Henningsen

Bestyre

Daniel Dagø

Kirstine
Formand
Henningsen
Næstformand
Formand
Pernille
Feldt Poulsen
Mette
Tlf.Mette
28Aamand
Holm
78 Holm
12 20
Jonas
Vestjylland
Tlf.
8800/Viborg
23
10
70
Tlf.
23
60
55
4308
Tlf.
23
10
70
Tlf. 25 69 0508
16
Thy/Mors
Lillebælt
Thy/Mors

Isakur
Næstformand
Johannesen
Kirstine
Henningsen
Næstformand
Isakur
Johannessen
Jonas
Tlf.
41
Aamand
25
42
25
Tlf.
28
78Aamand
12 20
Jonas
Sydvest
Tlf.
23
Sydvest
60
55
43
8800/Viborg
Tlf.
23
60
55
Tlf. 41 25 42 25 43
Lillebælt
Lillebælt

Kirstine
Henningsen
Isakur
Johannesen
Isakur
Johannesen
Minh
Quan
Hjortlund
Bente
Hegewald
Kirstine
Henningsen Vejle
Isakur
Johannesen
8800/Viborg
28
78
12
4185
25
42
25
Tlf.
4166
2595
4220
21
72
Tlf.16
51
21
04
Tlf.
28
78
122520
Tlf.
4128
25 42
42 25
Tlf.Tlf.
28
78
12
20
Tlf. 60
8800/Viborg
Sydvest
Sydvest
Hjørring
Århus
8800/Viborg
Sydvest

Minh Quan Hjortlund

Laust Møller
Bente
Tina
S.Hegewald
Rasmussen
Laust
Møller
Bente
Hegewald
Storkøbenhavn
Tlf.
Tlf.
51
22
21
98
04
08
4212
86
Tlf.
53
77
Tlf.775124
2124
04
42
Tlf. 53
12

Mette G. Vesterager
Laust
Møller
Tina
S.
Rasmussen
Mette
G.
Vesterager
Laust
Møller
8800/Viborg
Tlf.
53
77
24
12
Tlf.
22
9861
0820
Tlf.
20
92
53
77
248612
Tlf. 20 Tlf.
92 61
20

Minh
Quan
Hjortlund
Laust
Møller
Bente
Hegewald
Minh
Quan
Hjortlund
Hjørring
Tlf.
Tlf.
21
53
66
77
2472
1272
Tlf.
51
21
04
42
66
95
Tlf.Tlf.
21 21
6695
95
72
Hjørring
Storkøbenhavn
Århus
Hjørring

Århus
Grenaa
Storkøbenhavn
Århus

Storkøbenhavn
Grenaa
8800/Viborg
Storkøbenhavn

Mette Holm
TinaTina
S. Rasmussen
Formand
Suppleant
S. Rasmussen
Thy/Mors
Tlf.
2270
98
08 08
86 86
Mette
Holm
Betina
Bundgaard
Tlf.
22
98
Tlf. 23 10
08

Tlf.Tlf.
23Grenaa
10Grenaa
70 08
25730582
Thy/Mors
Vejle

T
S

N
Jo
Tlf

Vejledergruppen: Anette Østergaard, Mette Hansen, Ch

Kasper Hedengran

Mette
Suppleant
G. Vesterager
Suppleant
Mette
G. Vesterager
Christensen
Tlf.
20Pernille
92
61
Betina
Bundgaard
Tlf.
20
9220
61 20
Roskilde
Feldt
Poulsen
8800/Viborg
Tlf.
Tlf.
3025730582
74
92 80
8800/Viborg
Roskilde
Vejle

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Randi
Petersen
Betina
Tea
Bundgaard
Møller
Pernille
Betina
Bundgaard
Tønder
Tlf.
Christiansen
25730582
Feldt
Poulsen
Tlf:
71
7225730582
98 77
Tlf.

Klub
Vejle
8000C
Roskilde
Vejle
Tlf. 29 80 86 50

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Carsten
Kock
Pernille
Tea
Møller
Pernille
Sønderborg

Feldt
Poulsen
Christiansen
Feldt
Poulsen
Roskilde
Klub
8000C
Roskilde
Tlf. 29 80 86 50

Suppleant

Suppleant
Minh
Quan
Hjortlund
Suppleant
Thomas
Endt
Tea
Møller
Tlf. 21
66
95Møller
72
Tea
Herning
Ikast-Brande
Christiansen
Hjørring
Christiansen
Klub
8000C
Klub
8000C
Tlf.Tlf.
29 80
86 86
50 50
29 80

4

ansen,
Vejledergruppen:
Christian Philips
Anette
Helle
Østergaard,
Bagge.
Mette
Hansen,
Christian
Philips
og Helle
Bagge.
nette
Østergaard,
Metteog
Hansen,
Christian
Philips
og
Helle
Bagge.
Vejledergruppen:
Anette
Østergaard,
Mette
Hansen,
Christian
Philips
og Helle
Bagge.

Ben
Tl

UFL-bladet
i 2022
Deadline for materiale
til april-bladet er
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.

Tekst og fotos sendes til
k
kommunikation@ligevaerd.d

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!

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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Påmindelse

Betaling af
medlemsskab
Kære UFL’er
I slutningen af januar sendte jeg girokort ud til jer, så I kan betale for jeres
medlemskab af Unge For Ligeværd.
Har I brug for hjælp til at betale det,
kan I spørge vejlederen i jeres klub.
I kan også ringe til mig, hvis I har
spørgsmål til girokortet. Mit nummer
er 20 69 08 50
Med venlig hilsen Jette
fra Ligeværds kontor i Aarhus

6

Hvis du vil melde betaling
en
til betalingsservice, skal du
bruge disse oplysninger
på dit girokort

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

Tak til Mette
Kære UFL’er
Mette Davidsen fra Ligeværds sekretariat, som mange af jer kender fra
besøg i klubberne, bestyrelsesweekender eller landsmøder, er stoppet
med at arbejde hos Ligeværd.
Mette har gennem sine år hos Ligeværd stået for mange vigtige projekter.
Det gælder blandt andet app’en DigiSafe og de to brætspil ”SOLUM – et brætspil om venner, ensomhed og fællesskaber” og ”Kampen mod Identitetstyveri”.
Vi ved, at mange af jer har været meget glade for Mette, og vil savne
hende. Mette har også været en fantastisk kollega for os på sekretariatet
og vi ønsker hende alt det bedste fremover.
Mange hilsner fra
Ligeværds sekretariat

8

Sæt
i kalenderen
til årets landsmøde

Glæd dig til den 24. september,
hvor der er Landsmøde i UFL.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til denne vigtige dato.
I næste UFL-blad, der udkommer i april, kan du læse meget
mere om det. I april-bladet finder du også siden,
som du bruger til at melde dig til.
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Nyt fra
Herning,
Ikast-Brande

Vi kom endda
på forsiden
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Vi har haft besøg
af en journalist fra
Herning Bladet

Spændende
besøg i klubben

Det blev til en
flot artikel

Til en klubaften sidst i oktober fik vi i klubben
besøg af en journalist og en fotograf. De kom fra
ugeavisen i Herning. De havde henvendt sig for at
se, hvem vi er. Journalisten fik mange interviews
med sig hjem, da der var rigtig mange, der havde
lyst til at fortælle om vores klub. Det var også
nemt for fotografen at få gode billeder, da det var
klart, at alle hyggede sig sammen.
Det lykkedes endelig for klubben at komme ud
og spise dette efterår på restaurant Dirty Range i
Herning. På denne restaurant arbejder Christina
fra vores klub. Det var fantastisk hyggeligt og vi fik
en rigtig god burger med sprøde fritter. Vi var 50
personer fra klubben med denne aften.
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Dejligt at være
ude at spise
sammen
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En lørdag i november kørte vi i bus
til Scandinavian Park i Tyskland, hvor
vi i år fik mulighed for at handle ind til
julen. Det var også den sidste gang,
vi fik mulighed for at mødes inden jul,
da der desværre igen blev lukket ned
pga. af Corona. ØV!!

Vi var en stor flok på ca.
50 fra klubben afsted

Nyt fra
Aalborg

Godt nytår
fra Aalborg
Lørdag den 4. december holdt vi julefrokost
ved Aalborg Seaport med rigtig lækker julebuffet og 2 timers bowling. Vinderen blev
Kirsten. Men det flotteste juletøj havde Jes
på. Vi havde en megahyggelig aften.
Tirsdag den 14. december har vi været i
Aalborg Zoo på juletur. Det var rigtigt flot
med masser af lys, og så hilste vi endda på
den ægte julemand, som sad i hans boble.
Så UFL Aalborg ønsker alle medlemmer,
vejleder og ansætte et rigtig godt nytår.

ker
Mums – læk
14

mad!!

...
Godt nytår og
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Nyt fra
Sydvest
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Godt nytår ønskes alle
fra os i UFL Sydvest

November og december
2021 i UFL Sydvest
Vi har været en tur i Musikhuset Esbjerg i
november og se Adam og Noah. De lavede
sjov med forskellene på dansk kultur og
muslimsk kultur. Vi fik en masse gode grin.
Vi forsøgte at få autografer, men det lykkedes desværre ikke. Og vi var også ude og
spise bagefter, hvor vi fik kinesisk buffet.
De unge i bestyrelsen havde arrangeret
en bowlingtur med spisning på The Grill,
Esbjerg. Der var kamp på bowlingbanerne,
og der var mange, der lavede strikes. Det
var super hyggeligt.
I starten af december 2021 var vi en flok
på 14, der var henne og lave mad sammen
med TV-kokken Claus Holm. Overskuddet
fra et foredrag i Tjæreborg med Claus Holm
gik til en kokkeskole med Claus Holm. Og
der var vi de heldige at få denne kokkeaften
med Claus Holm sponsoreret af JNGmontage Tjæreborg.

Vi lavede sunde burgere med stegt andebryst, coleslaw og grøn salsa. Hertil rodfrugtfritter. Uhmmm det var lækkert. Ud
over kokkeskole gav Claus gode råd om at
spise mindre og drikke vand i stedet for
sodavand. Og vi fik alle sammen en autograf fra Claus.
Samme aften bagte andre julesmåkager
i klubben. Vi bagte brunkager og trillede
havregrynskugler. Nogle trillede store
kugler andre lidt mindre kugler. Og nogen
havde allerede spist deres før vi gik hjem.
Vi afholdt Julebanko med mange
sponsorgaver, og sidegevinster. Alle var
så heldige at få en gave med hjem. Det var
en sjov aften med masser af spænding.
Vi holdt juleafslutning med traditionel
julefrokost på Restaurant Parken. Det var
rigtig fint mad og en dejlig måde at afslutte
året på.
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Nyt fra
Lillebælt

“Ja tak chef”
I november var vi til julemarked i Den Gamle
By. Det var koldt, men vi havde godt med
tøj på, og fik varmet hænderne ved nogle
bål. Inde hos radio og tv-forhandleren viste
de en af de gamle julekalendere i fjernsynet.
December startede vi med besøg af
kokken Claus Holm, som lavede lækker
mad sammen med os. Det var rigtig sjovt
og spændende. Han viste først, hvordan
vi skulle gøre, og så hjalp han os, mens vi
snittede grøntsager, æltede dej og stegte
and. Vi lavede indbagt laks og sund juleburger
med and og coleslaw. Det smagte vildt
godt. Og så lærte vi at sige: ’ja, tak chef’,
hver gang vi skulle gøre noget. For eksempel,
hvis han spurgte om vi ville tænde ovnen
– ’ja, tak chef’. Det kunne vi også grine af,
for sådan plejer vi jo ikke at sige til
hinanden, når vi laver mad.
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Nyt fra
Svendborg

Vi fik julet igennem
i december!

På juletur til
Rudkøbing med
overnatning
Som vi skrev i sidste blad, var vi heldige
at få penge til 3 store oplevelser af Kulturstyrelsen. De sidste 2 er nu også afholdt.
Den 20. november tog vi toget til Odense
kl. 13 og gik i Odense ZOO, der i år har lavet
julelys i hele haven ligesom Tivoli i København. Vi startede med at se haven i dagslys,
og så den også i mørke. Det var flot.
Vi samles alle omkring 15.30 til varm
kakao og pandekager. Kl. 18 gik vi videre
til Restaurant Flammen, hvor der var julebuffet. Alle var godt trætte og mætte i
toget hjem kl. 22.
Den 11. december kl. 13, tog vi bussen
fra Svendborg til Rudkøbing, hvor vi gik en
tur rundt i byen, inden vi kunne checke ind
på Hotel Skudehavnen. Der fik vi nøgler til
vores værelser, så vi kunne gå i bad og klæde
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om til julefrokost i Restauranten. Der
var en lækker buffet og levende musik. Pga.
Covid skulle vi have mundbind på, når vi gik
rundt, og det skulle slutte inden midnat.
Men da var alle også trætte.
Næste morgen mødtes vi til morgenmad
og kl. 11 tog vi bussen retur til Svendborg.
Vi er glade for, at det lykkes at nå at få
denne oplevelse med, inden der blev
lukket mere ned.
Mandag den 8. og den 22. november
forsatte vi med kreative emner. Nogle ville
gerne mere metalskrot, nogle krympeplast,
tegning og blot hyggesnak.
Der blev lavet magneter, øreringe, skilte
m.m. Der blev også anvendt Haribo miniposer
til krympeplast, men vi var nødt til at spise
indholdet.

Vi nyder at være
på restaurant
sammen
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Mandag den 6. december blev der lavet
bundne juletræer samt juledekorationer
sammen med dem, som havde lyst til det.
Andre spillede kort.
Den 20. december skulle vi haft julehygge,
men valgte at lukke ned for at undgå, at
nogle blev smittet inden jul.
Mandag den 10. januar 2022 er vi klar
igen til nye hyggetimer og oplevelser i 2022.
Halvårsplanen er sendt ud til alle medlemmer,
så de kan se, hvad de kan glæde sig til.
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LANDBRUG & BUTIK
HAVE/ANLÆG
MURER/TØMRER

90 %

går direkte i job
efter uddannelse
på skolen

Decemberhygge
med gran

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

En festlig
julefrokost
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En hyggelig julemåned i Vejle
Den 1. december havde vi julehygge med
pakkespil, hvor alle skulle have en pakke
med. Inden pakkespillet fik vi æbleskiver og
varm kakao med flødeskum og gløgg. Der
var også småkager til. Alle hyggede sig.
Den 15. december mødtes vi også i
klubben, hvor vi fik snakket og spillet lidt.
Vi fik også tilmeldt os vores julefrokost.
Den 17. december havde vi vores julefrokost i et forsamlingshus i Bredballe, hvor
vi mødtes kl. 18. Nogen i bestyrelsen mødtes

før for at dække bord og lave mad. Maden
stod på flæskesteg med det hele, som nu
hører til. Desserten var risalamande og
der var også en mandelgave til - og kage.
Under hele aftenen havde vi en selskabsleg
– når en sagde ”skål”, skulle en sige ”bingo”.
Og en skulle sige ”det er rart at komme i
seng”, og en skulle kravle under bordet.
Der var mange flere ting, men jeg kan
ikke huske dem alle.
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Nyt fra
Storkøbenhavn

Vi har leget,
julehygget og festet
Vi har siden sidst lavet spændene ting i
Storkøbenhavn.
Vi har haft en helt almindelig klubaften
med hoppebolde - og LEGO blev aftenens
hit. Der er vel stadig et legebarn i os alle!
Den 19. november havde vi i Storkøbenhavn årets fest - “ klæd-dig-ud-somdu-vil-fest“. Grennesminde havde lavet
mad til os og baren var en succes. Discotek
Twiggi spillede op til dans.
Den 1. december var der marcipanlavning, hvor mange af vores medlemmer
fandt deres kunstneriske evner frem
og fik lavet noget rigtig fint.

Kreative talenter
foldes ud i
klubben
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Man bliver
aldrig for gammel
til lego
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Den 3. december havde vi en dag på
Bakken til jul. Det var rigtig smukt, selvom
det var koldt. Det var smukt med alle de lys.
Vi spiste på Bakkens Bøf og Grill House.
Den 8. december havde vi julehygge
med forældre. Der blev serveret æbleskiver
og gløgg – der var omkring 50 i alt
denne aften.
Den 15. december blev det tid til vores
egen juleafslutning. I år gjorde vi det anderledes med spisning på Dallevalle i Glostrup.
Det var en dejlig aften med god stemning
og hygge ved bordene.
Rigtig godt nytår til jer alle fra
Storkøbenhavn
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Højskole for alle!
Sølund F
estival

sfest
Jubilæum

Vildmarkstu
r

På Djurslands Folkehøjskole bliver foråret noget helt særligt!
Det er nemlig her du kan være med til at fejre
højskolens 20-års fødselsdag! Det sker med en
kæmpe jubilæumsfest lørdag den 21. maj hvor du
kan være med til at spille, optræde eller udstille
for alle gæsterne!

Vælg mellem 4 linjer:
• Dans & Teater (Nyhed)
• Idræt & Friluft
• Kunst
• Musik

I juni måned skal vi alle sammen til Sølund
festival, høre fed musik, og feste med foran
scenen, når skolens musikhold optræder.

Skal du med?
Start dit 12 ugers ophold 3. april, eller
begynd på efterårsholdet 14. august.
(I særlige tilfælde mulighed for løbende optag)

Vælger du Idræt & Friluft linjen kommer du også
med på vildmarkstur.

Se mere på www.djfh.dk

Husk tilmelding til sommerkurser:
2 forskellige 14-dages sommerkurser
(Skynd dig – snart udsolgt!)

Nyt fra
Roskilde

flok på 30
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o
t
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v
i
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m
m
e
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Vi har lært
om jiu-jitsu
og selvforsvar

En skøn juletid i Roskilde
I Roskildeklubben har vi nydt et par hyggelige
stunder op til jul. I vores bestræbelse på at
give de unge muligheden for at vise, hvad
de har af interesser uden for klubregi, har
vi den seneste tid haft oplæg om ”min fritid”.
Her har vi både set en præsentation af
et musikband, samt et oplæg om jiu-jitsu
og selvforsvar. De unge har selv været
supergode til at stå for det. Det har givet
spænende indsigt i hinandens liv uden
for klubbens rammer.
Derudover har vi også bagt julen ind,
da vi fik fornemt besøg af en vaskeægte
julekagebager som bagte småkager, imens
en julefilm blev fremvist på storskærm.
Som afslutning på året, har hele klubben
været en tur i Tivoli. Her var vi omkring 30
unge og vejleder, der fik afprøvet forlystelser,
hygget og set den fine juleudstilling.

I månederne op til jul har vi derudover
haft et fokus på kommunalvalget. Det kulminerede med et vælgermøde nede i klubben,
hvor de unge kunne spørge og få afklaret
spørgsmål fra mange af Roskilde Kommunes
spidskandidater fra de forskellige partier. Det
var som altid spændende, og de unge var
gode til at stille spørgsmål til lokalpolitikerne.
Tilslut vil vi blot ønske alle jer andre
UFL-klubber et rigtig godt nytår, der
forhåbentlig ikke skal være alt for
ramt af covid-19.
Pas godt på jer selv.
De bedste hilsner, UFL Roskilde
Skrevet af Frederik Bramming
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Nyt fra
8000 C

Valgfest og julehygge i 8000 C
Så er der igen nyt fra UFL-klubben Aarhus C.
Vi har oplevet en masse nyt og spændende siden sidst.
Vi sluttede efteråret af med en valgfest,
som ikke bare pyntede på humøret, men
også gav os lysten til at stemme. Vi snakkede
om hvilke ting, vi gerne ville ændre,
hvis vi var politikere.
Vi har også haft et samarbejde med
Ungdommens Røde Kors, som kommer og
laver et Life skills projekt med os. Det er et
projekt, hvor man via øvelser og samtaler
med hinanden, får redskaber til at mestre
livet og hverdagen. Vi er så heldige at vi får
besøg af dem 2 gange mere. Vi lavede for
eksempel en øvelse omkring komfortzone,
hvor vi ved hjælp af farverne, grøn, gul og
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rød skulle vise hinanden i hvilke situationer,
vi ville kunne føle os uden for vores komfortzone. Den viden kan vi bruge til at hjælpen
hinanden, men også os selv i hverdagen,
fordi vi nu tænker over det.
Vi skulle have været en tur med en
hjuldamper i Aarhus havn, men grundet
lavvande kunne den ikke sejle. Heldigvis
fandt vi på en plan B, som blev en tur på
Espressohouse, hvor vi fik æbleskiver,
kakao og en hyggelig sludder.
Vi sluttede af med en hyggelig julefrokost, med alt hvad der hørte sig til.
Vi håber, at I alle er kommet godt ind
i det nye år.
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Nyt fra
Vestjylland

Vi fik julet igennem
i Vestjylland
Siden sidst har vi haft julepakkeleg, julefrokost
og ikke mindst juleafslutning.
Til vores julepakkeleg skulle vi alle sammen have en pakke med til omkring 30 kr.
Bestyrelsen hadve også nogle ekstra pakker
til at ligge på lager, men i sidste ende fik
alle en pakke med hjem, nogen fik dog to.
Men der er jo kun jul en gang om året
Vores julefrokost holdt vi i vores store
sal. Vi fik sild med karrysalat og en måske
to snaps til. Ellers fik vi tarteletter, fiskefilet
med remo og citron. Vi sluttede selvfølgelig
af med ris a la mande, hvor der var mandelgave til de tre heldige, som fandt mandlen.
Underholdningen havde vores vejleder Tina
stået for. Alle havde en mega hyggelig aften

34

Alle fik en gave til
julepakkeleg

Til juleafslutningen fik vi gløgg, æbleskiver
og diverse tilbehør. Vejlederne fik også en
pæn julegave som tak for hjælpen og ikke
mindst for deres indsats. Alt gik godt og vi
gik på juleferie til januar måned. Mellem jul
og nytår syntes vores formand Simon, at
det var synd for os, at vi skulle undvære
hinanden så lang tid, så han havde lavet
ikke bare én men hele to quiz. En julequiz og
en nytårsquiz. I julequizen var der præmier
til de 5 bedste og nytårsquizen var det de
3 bedste. Vinderne bliv endda fundet kl. 01
nytårsnat ved han sendte live på vores
Facebookside. Håber alle kom godt
ind i det nye år.
GODT NYTÅR ALLE I UFL
De bedste nytårs hilsner
her fra Vestjylland
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Første møde i
arbejdsgruppen om
en UFL seniorforening
Som mange af jer ved, skal der laves en ny forening for UFL
seniormedlemmerne. Arbejdsgruppen har nu haft deres
første møde på Zoom med UFL’er fra hele landet. Snakken
flød lystigt, og der var en masse gode kommentarer og input
til det arbejde, der nu er sat i gang. Arbejdet varer indtil
UFL landsmødet i september.
Arbejdsgruppen mødes i foråret til et par arbejdsweekender.
Første gang på Dalum til marts, hvor de sammen med Esben
og en kollega fra sekretariatet vil arbejde videre med at tegne
stregerne til den nye forening. Vi glæder os meget til arbejdet
med seniorerne fra arbejdsgruppen, som alle brænder for
foreningsarbejdet og for det rummelige fællesskab,
som UFL er kendt for.
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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
23

UFL Silkeborg

22

3

UFL Klub 8000C

2

UFL Aarhus

UFL Ringkøbing/Skjern
12
17

UFL Storkøbenhavn

UFL Vejle

21

UFL Roskilde

19

13

8

UFL Sydvest

UFL Lillebælt

7

UFL Vestsjælland

UFL Køge Bugt
4

UFL Klub Futura
20
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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,
Mail: hoegel11@yahoo.dk
3

UFL 8000 C

Formand: Rasmus Køhler
Vejleder: Laura Taulbjerg, 24 46 19 11
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
www.ufl-sydvest.ligevaerd.dk
Klubsted: Esbjerg
14

15

7

16

UFL Herning, Ikast-Brande

17

18

9

10

UFL Randers

Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Vejleder: Kim Blach, 21 42 82 16
11

12

19

UFL Rosenholm

20

UFL Svendborg

Formand: Chris Rosenbæk Rasmussen,
Mail: chrisrosenbaek@gmail.com
Vejleder: Birthe Ramsgaard, 40 33 18 91
www.ufl-svendborg.dk
21

UFL Roskilde

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

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

UFL 8800/Viborg

Formand: Kristian Mathiasen, 25 75 53 35
Mail: kristian720@gmail.com
Vejleder: Marianne Pedersen , 21 42 47 06
Mail: 63mspsol@gmail.com
www.ufl-8800.dk

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

UFL Vejle

Formand: Daniel Dagø, 60 16 85 28
Vejleder: Ida Gothold Madsen
Mail: 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

Mere info følger.
8

UFL Thy/Mors

Forkvinde: 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
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 Ringkøbing/Skjern

Formand: Nikolaj Graversen, 24 65 03 08
Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66

UFL Silkeborg

Formand: Lasse Hansen
Vejleder: Jelva Fiskbæk, 20 45 80 99
Mail: 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

