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Her er den  
nye bestyrelse
Til generalforsamlingen på landsmødet den 24. september 
2022 skete der lidt ændringer i bestyrelsen. 

Mette Holm, Carsten Kock og Thomas Endt ønskede ikke 
at genopstille. Tak til alle tre for jeres arbejde i bestyrelsen. 

I stedet for træder Randi Pedersen ind i bestyrelsen  
– hun har tidligere være suppleant. Ditte-Sofia Vinther  
Olsen fra Aalborg og Carsten Weinoldt fra Storkøbenhavn  
træder ind som suppleanter. 

4 5

Ny bestyrelse



Landsmødet 2022

Igen i år blev der 
overrakt priser

Dette års UFL- pris gik til Mike Leon  
Græse, som tildeles prisen og disse 
fine ord. 

”Mike er en supersød og venlig fyr. 
Han er vellidt af alle omkring ham. 

Mike går ofte til hånde i klubben og 
vil gerne være med, hvor der sker noget. 
Han har det sødeste grin og er altid i 
godt humør. Det er lige meget om han 
bruger en kost som guitar, eller om 
han leger med biler, hans humør er 
altid godt og derfor tildeles han årets  
UFL-pris 2022”. 

Årets vejlederpris gik til Inge Marie Winther 
fra Herning- Ikast, Brande, som fik prisen 
overrakt af Annette Østergaard. 

Inge Marie tildeles vejlederprisen med 
denne flotte udtalelse.

”Inge Marie var primus motor i oprettelsen af 
UFL Herning Ikast-Brande. Hun har siden op-
rettelsen, været den som har taget det tunge 
læs både i forhold til de unge, samt i forhold 
til os andre vejledere. Hun har i en lang periode 
været den som stod for at programmerne blev 
lavet. Hun har desuden haft kontakterne til 
kommunen om de skiftende lokaler til vores 
klubaftener. 

Inge Marie har brugt mange aftener og 
weekender på at lave ansøgninger til fonde om 
tilskud, og til socialstyrelsen om PUF midler.

Uden Inge Marie var klubben i Herning, 
Ikast-Brande nok ikke blevet til den store vel-
fungerende UFL- klub som den er i dag. Den 1. 
september 2022, holdt klubben 10-års jubilæ-
umsfest i den samme bygning som det startede 
i, dog denne gang i et meget større lokale, hvilket 
der er brug for, og det kan Inge Marie tage en 
del af æren for.”  

Tillykke til 
prismodtagerne!

Vinderen af 
UFL-prisen

2022

Vinderen af  Vejlederprisen2022
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Landsmøde 
2022
Vi har været til landsmøde, 
hvor vi startede med under-
holdning, som var om krops-
sprog og det var rigtig  
spændende! 

Bagefter var der generalforsam-
ling, hvor der blev uddelt priser, 
og hvor hver klub var oppe og 
fortælle lidt om, hvad de har la-
vet i løbet af året. 

Og om aftenen var der festmid-
dag, hvor der var lækker mad. 
Der var også diskotek med en 
DJ, som spillede god musik, som 
man kunne danse til eller man 
kunne sidde og snakke ved bor-
dene. 

Trine fra UFL Thy/Mors

Det er fantastisk 

at være samlet så 
mange igen
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Det var spændende 

at lære om kropssprog 

Vi er klar!
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Foreningen 
‘Voksne for Ligeværd’ 
er nu blevet stiftet 
En arbejdsgruppe af UFL’er over 30 år har gennem 
det sidste år arbejdet med stiftelse af foreningen 
Voksne for Ligeværd. 

Der har både været afholdt fysiske møder og online møder. På 
møderne er der blevet talt om organiseringen og hvilke roller og 
opgaver man som VFLér har ude i lokalklubberne samt hvilken 
opgave man har som bestyrelsesmedlem i VFL.  

På landsmødet den 24. september 2022 blev det så tid til den 
stiftende generalforsamling. Efter at forkvinde Pernille Feldt 
Poulsen havde budt velkommen, gennemgik Esben Kullberg,  
Ligeværds direktør, formål og vedtægter for VFL. 

25 deltog til den stiftende generalforsamling og ud af dem 
blev der valgt en bestyrelse på 9 personer. 

Rasmus Vesterager fra UFL Viborg stillede op til formands- 
posten og blev valgt som formand. 

De andre som blev valgt til bestyrelsen er: 
• Mike Leon Græse, UFL Storkøbenhavn 
• Brian Jakobsen, UFL Viborg  
• Kirsten Pedersen, UFL Silkeborg  
• Stine  Jespersen, UFL Silkeborg  
• Carsten Sørensen, UFL Struer  
• Kim Dyrvig, UFL Storkøbenhavn 
• Carsten Birkelund Pedersen, UFL Storkøbenhavn   
• Jonas Aamand, UFL Lillebælt 

Den nye bestyrelse mødes første gang den 24. november. 

Voksne 
For Ligeværd

Den nye bestyrelse  
i “Voksne For 

Ligeværd”

”Jeg har været med i arbejds- 

gruppen, og brænder for at 

hjælpe andre og unge med 

særlige behov ”

– Rasmus Vesterager, formand
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Kære UFL’er

Jeg hedder Mette og startede d. 1. august 2022 som socialfaglig 
konsulent på kontoret i Aarhus. Jeg skal blandt andet være en del 
af Ligeværds rådgivning, LigeLinie, som tilbyder gratis rådgivning 
for børn, unge og voksne med særlige behov og deres pårørende. 
Man kan for eksempel skrive eller ringe til LigeLinie, hvis man har 
spørgsmål om uddannelse, arbejde, bostøtte og økonomi.
  
Jeg bor i Aarhus med min mand og vores tre børn. I fritiden kan jeg 
godt lide at være sammen med mine venner, lytte til bøger, se seri-
er og løbe en tur.    

Jeg glæder mig meget til at møde jer og til at lære Ligeværd bedre 
at kende.   

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til mig på  
mettet@ligevaerd.dk eller ringe på telefon 2048 8570.

Mange hilsner 
Mette Thorup 

Ny medarbejder

Velkommen til Mette

14 15

Klar til jul

Tour de Samsø

Venskab

I 20 år har vi lavet højskole for alle
– også udviklingshæmmede. Det gør vi fordi alle
skal have lov til at blive klogere på sig selv og
verden omkring dem – handicap eller ej.
Vi er en overskuelig skole med 50 elever så 
her er god mulighed for at få nye venner!

Prøv en højskole
Har du lyst til at opleve højskolelivet, så 
kan du gøre det ganske gratis når vi holder 
”Prøv en højskole” i november. Her oplever du 
både undervisning og fritid når du er med på 
højskolen i 4 dage.

3. – 6. november

Klar til jul
Trænger du til lidt ekstra jul? – Så tag på 5 
ugers ophold med fantastisk julestemning!

13. november – 17. december

Foråret 2023
En god begyndelse på det nye år: 
Flere venner, oplevelser og nye ideer.

Holdstart 8. januar

Læs mere på
www.djfh.dk

Højskole hvor alle kan være med!

20 år med højskole



 
Nyt fra

Herning,  
Ikast-Brande

10-års jubilæum

Så startede vi igen i klubben efter sommerferien. 
Der blev snakket og hygget. Vi fik pølser m/brød 
og sodavand. 

Vores klub har haft 10-års jubilæum d. 1.  
september 2022. Det var en stor dag og dette 
blev fejret med maner. Vi fik overrakt en donation 
fra Spar Nord Fonden på 20.000 kr. Aftenens  
underholdning var Mads Marius fra kl. 19 – 20.  
Vi sluttede af med at spise pizza og ½ l vand.  
Der var bestilt 18 familiepizzaer. Vi fik nye  
medlemmer i vores klub. 

Underholdning  
med Mads Marius 

var en succes!

Jubilæumsmenuen bestod af pizza
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Nyt fra

Vestjylland

En skøn sensommer!

Tur til Struer havn
Vi har været en tur på Struer Havn. Her var 
der planlagt en tur i centertoget, og nogle 
spillede minigolf . 

Da vi var dernede, lavede vi en video for at 
ønske de andre klubber “god sommer”.

Fællesspisning er altid super hyggeligt

Fællesspisning i Holstebro
Den 22. august mødtes vi i Holstebro. 
Her mødtes vi i lokaler tæt på gågaden, 
hvor vi sammen kunne lave mad. 

I oktober har vi igen fællesspisning,  
hvor vi igen mødes i Holstebro. 

www.stroemmen.nu

E R H V E R V S R E T T E T  S T U 
O G  B O L I G E R  T I L  U N G E  I 
C E N T R U M  A F  R A N D E R S

E T  N A T U R L I G T  F O R L Ø B

Butik | Lager og transport | Køkken og café 

Foto, video & medieproduktion | Pedel og håndværk 

Børn og dagtilbud | Genbrug og produktion | Randers FC
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UFL  

Vestjyllands
rejse

UFL rejse til  
Radeberg i Tyskland
Lørdag den 23. juli var dagen, hvor vi ende-
lige kunne komme afsted igen på ferietur 
efter 2 års pause pga. af Corona. Vi havde 
deltagere med fra flere forskellige klubber.  
Gensynsglæden var stor og ikke mindst, da 
vi skulle køre med Kim, som vi har kørt med 
før. Han gjorde en rigtig god indsats på tu-
ren og så havde han en god forståelse over 
for os unge mennesker.

Vi startede tidlig morgen fra Bækmarks-
bro og efter endt opsamling i Lemvig, 
Struer, Holstebro og Herning forsatte vi turen 
til Hylkedal, hvor vi fik kaffe og rundstykker. 
Efter at vi havde fået den sidste deltager 
samlet op i Padborg forsatte vi turen ned gen-

nem Tyskland, hvor vi først på aftenen nåede 
vores hotel i Radeberg, hvor der var aftens-
mad og indkvartering samt hyggeligt samvær.

Førstedagen om søndagen
Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi 
med bus til Dresden, hvor vi blev delt op i 
to hold, inden vi fik en spændende rundvis-
ning. Vi så bl.a. Zwinger med den berømte 
Kronentor, Semperoperaen samt Frauen-
kirche.  Da vi var færdige med rundvisningen 
fik vi frokost, og derefter kørte vi tilbage til ho-
tellet. Efter en god aftenbuffet, havde vi hygge-
lig samvær.

Skrevet af  
Jakob Lykkegaard  

Christensen

Andendagen om mandagen
Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi til 
Lubbenau, hvor vi sejlede på de særpræge-
de kanaler. Vi sejlede til en ø, hvor vi fik fro-
kost inde på en restaurant. Da vi havde fået 
frokost, nød vi det sidste del af den flotte 
sejltur. Da vi nåede i land kørte vi tilbage til 
hotellet. Efter at vi havde fået en god aften-
buffet, havde vi hyggelig samvær.

Tredjedagen om tirsdagen
Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi 
med bus til Pirna, hvor der var mulighed for 
at gå rundt i byen på egen hånd. Da vi alle 
sammen var samlet igen ved bussen, fik vi 
frokost.  Efter at vi havde fået frokost kørte 
vi til det sted, hvor vi skulle med båden. Da 
vi havde fået en skøn sejltur på Elben, tog vi 
tilbage til hotellet. Efter vi havde fået en god 
aftenbuffet, havde vi hyggeligt samvær.

Fjerdedagen om onsdagen
Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi til 
et indkøbscenter, hvor der var mulighed for 
at handle ind. Da vi alle sammen var samlet, 
kørte vi med bussen ud til et slot/ slotspark, 
hvor vi gik rundt udenfor slottet, og derefter 
fik vi frokost, som bestod af stående taffel. 
Efter frokosten kørte vi tilbage til hotellet. 
Under aftensmaden var Chresten oppe og 
sige nogle rosende ord og give en gave til 
jubilaren samt til vores chauffør Kim. Bagef-
ter var der tale fra Jens, og derefter kom 
Carsten ind forklædt som Onkel Anders. Om 
aftenen havde vi festaften med musik og 
dans, hvor danselysten var stor.

Femtendagen om torsdagen
Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi ud 
til en dinosaurspark, hvor vi havde mulighed 
for at gå rundt og se de forskellig ting, som 
var i parken. Da vi var kommet ud fra par-
ken igen fik vi frokost, inden vi tog tilbage til 
hotellet, hvor man kunne benytte lejlighe-
den til at pakke til hjemrejsen. Da vi havde 
fået en god aftenbuffet, var der én der spil-
lede på harmonika for os. Da hun var fær-
dig, fik hun store klapsalver og derefter blev 
der taget et billede af medarbejdere samt et 
billede, hvor vi andre også var med. Tak til 
hotellet for den gode service vi fik. Om afte-
nen havde vi hyggeligt samvær. 

Sjettedagen om fredagen
Efter en tidlig morgenmadsbuffet satte vi 
atter kursen mod Danmark. På turen hjem 
var Chresten oppe og sige tak for en rigtig 
god tur til Radeberg. Derefter sagde vores 
chauffør Kim tak for en rigtig god tur samt 
at han allerede glædede sig til næste år. Ca. 
Kl. 17:15 nåede vi til Røde kro, hvor vi fik en 
2-retters menu, inden det gik til de forskellige 
aflæsningssteder. 

Jeg oplevede et rigtig godt sammenhold 
på turen, hvor alle var gode til at hjælpe hinan-
den samt at have omsorg over for hinanden. 

Nu venter vi spændte på, hvad Riis rejser 
samt hjælperne kan tilbyde os til næste år. 
Med så god en service samt en ferietur,  
der ikke kunne gøres bedre, er jeg sikker  
på at der venter os en god ferieoplevelse  
i år 2023.  

Festaften med  
musik og dans
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Nyt fra

Storkøbenhavn

En lille hilsen fra 
Storkøbenhavn

I klubben havde vi en almindelig klubaften, 
hvor der pludselig blev lagt prikker på gulvet 
og så legede vi twister. En væltede og så røg 3 
andre også. Det var ret hyggeligt og sjovt. 

Til vores sommerafslutning lagde Christian og 
Stine hus og have til. Vi grillede pølser og brød. 

Den 9. juli var nogen af os i zoologisk have. 
Det var hyggeligt at se på dyrene og prøve den 
nye skyliner, som kører 80 meter op, og så mødte 
vi lige Sandra, som er frivillig derinde. 

Rigtig godt efterår 
til jer alle!
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Nyt fra

Thy/Mors

 
Nyt fra

Ringkøbing 
-Skjern

Klar til efterår!

Kom med i vores klub!

Fredag den 17. juni var vi til byløb. På trods af 
regnvejr var der hygge og godt humør. Vi slut-
tede af med kage og hyggeligt samvær.

Den 1. juli havde vi sommerafslutning nede i 
kolonihavernes fælleshus og vi var nede at se en 
af medlemmernes kolonihave. 

Vi sagde god sommerferie med pølser og 
brød på grill. Vi startede op igen den 26. august 
med hygge i klubben. 

Vi har faste klubaftener hver anden mandag. 
Vi har årligt haft en Robinson konkurrence, 
hvor vejlederne udsætter os for udfordringer 
og skøre ting. Det er sjovt og alle kan være 
med. I år har vi deltaget i Ren natur, hvor 
indsamlede affald. Vi var overraskede over, 
hvor mange som smider cigaretskodder og 
alt muligt mærkeligt. Det var hyggeligt og 
fedt at kunne gøre en forskel for miljøet. 

Til slut havde McDonald doneret is igen-
nem Ren natur.  Bor du i området omkring 
Ringkøbing og kunne godt tænke det dig at 
være en del af UFL klub, så er du velkom-
men til at kontakte os, vi vil nemlig gerne 
være flere. 

Vi er gode til at 
hygge sammen

Vi laver mange 
spændende ting!
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Nyt fra
Vejle

Og en omgang stoledans med  
noget godt musik til. Der vandt 
Charlotte den omgang og hun fik 
jo også en pokal med hjem.

Det var vores søde og rare  
vejleder, som stod for underhold-
ningen til den dag. Ellers spillede 
vi stigegolf og snakkede, spillede 
musik og nogen gik en tur. 

Festen sluttede ca. kl. 00.00. 

Den 24. august havde vi opstart igen efter 
sommerferien, hvor turen gik til Tirsbæk 
Strand for at grille. 

Der mødtes vi kl. 17.00 for dem der kunne 
til kl. 21.00 ca. Alle havde hver sin mad med 
til lægge på grillen – klubben sørgede for 
engangsgrill. Dem, der havde lyst, kunne 
komme ud og bade - vandet var dejligt.

Efter badeturen gav klubben en is og  
ellers snakkede man bare og hyggede sig. 

Lørdag den 2. juli havde vi sommerafslut-
ning i UFL i et festlokale i Løget, hvor vi havde 
to medlemmer, som vi kunne låne festlokale 
ved. Bestyrelsen hjælp hinanden med få 
styr på sommerafslutningen til de andre 
kom kl. 15.00 og under festen og efter.

Vi fik pizza udefra, hvor folk valgte sin egen 
– drikkevarer skulle man selv tage med.

Vi havde nogen aktiviteter under hele da-
gen og aftenen. Den ene var menneske-ven-
despil, hvor man skulle finde to ens. Vi havde 
to medlemmer, som skulle se hvem der fik 
flest – det gjorde Allan, så han vandt en pokal.

Lone, vores vejleder, vandt i 
snørebåndskamp, så hun fik 

også en pokal med hjem 

Mange fik pokaler 
til sommerfesten 

Vi fik leget æggeløb 
og der vandt Line, så 

hun fik også en pokal 
med hjem
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Nyt fra
Sydvest

Vestkystløb
Vi deltog i Vestkystløbet, der er et stort løb i 
Esbjerg. Nogle gik ruten og andre løb ruten. 
Da vi var kommet i mål, sluttede vi af med 
grillpølse og brød. Vi havde til dagen fået 
anskaffet hvide t-shirts, som vi havde malet 
på, så de var rigtig fine.

Sommerafslutning
UFL Sydvest’s sommerafslutning foregik i Varde. 
Først fik vi en pizza på pizzeria og derefter en 
stor is på torvet. Herefter gik turen til Varde 
Sommerspil, hvor vi så og hørte rock-musicalen 
”Jesus Christ Superstar”

Opstart efter sommerferien
På den første klubaften efter sommerferien 
mødtes vi på restaurant Sands, hvor nogle 
fik rødspætter med små kartofler og persille- 
sovs og andre fik herregårdsbøf med pom-
fritters. Da der er festuge i Esbjerg, gik vi 
alle op på torvet og hørte musik med Niarn.

Sjov konkurrence
En af vejlederne har meldt UFL Sydvest til 
en konkurrence i vores lokale radio ”Radio 
Victoria”. Konkurrencen hedder ”bytte bytte 
købmand” og går ud på at radiostationen 
har et spil klovn og en popcornmaskine, 
som så skal byttes til noget andet. En tøm-
mer ønsker at bytte, så han får spillet og 
popcornmaskinen, og så vil han give 4 ti-
mers tømmerarbejde ! De 4 timer er der så 
en anden, som kan bytte med noget. Det 
kan både være noget, der har større værdi 

eller noget af lavere værdi. I forbindelse 
med at UFL Sydvest blev udvalgt til at skulle 
vinde slutpræmien, fik vi lidt radiotid, hvor 
vi kunne fortælle lidt om klubben, hvem vi 
er, hvorfor vi er der, samt lidt om målgrup-
pen. Sidst men ikke mindst hvornår og hvor 
vi holder klubaften. Vi er mega spændte på, 
hvad slutpræmien ender med at være. Vi 
bliver glade, uanset hvad det bliver ! Og 
bare rolig vi skal nok skrive til bladet, når vi 
ved, hvad vi vinder. 

Dejlig aften 
med Varde 
Sommerspil

Vi har selv 
lavet T-shirts

Fed aften!

28 29



 
Nyt fra

Silkeborg

Hej UFL’ere! 

Vi håber I har haft en dejlig sommerferie og har  
fået set noget af Danmark lige som vi har. 

Året sommertur gik i år til det smukke Sydfynske. 
Vi boede i luksushytter på en dejlig campingplads i 

Fåborg, hvorfra vi kørte ud i den sydfynske verden. 
Vi fik besøgt øhavs-museet, fængslet, hvor vi fik  

fortalt historien bag både bygningen og om nogle af de 
indsatte og var også på museet, der er lavet omkring 
H.C. Andersens liv. 

Vi var også på ø-hop med færge til Lyø og Avernakø, 
hvor vi cyklede rundt og indsnusede duft af hav og jord.

Vi nød det skønne havnebad i Fåborg og de mange 
hyggelige gader og den gode mad. 

Vi var også så heldige, at vi blev inviteret til sommerfest hos 
UFL i Svendborg, hvilket var fantastisk. Der var disket op med 
lækker mad, spillende og syngende underholdning samt de 
skønne mennesker, som holder til der. 

I forbindelse med besøget hos UFL Svendborg, fik vi ligeledes 
besøgt Forsogshjemmet/tidligere fattiggård i Svendborg, hvilket 
var utroligt interessant og noget af en øjenåbner for os alle. 

Herefter nåede vi næsten rundt i Naturama, som ligeledes er 
et helt fantastisk sted – i år med udstilling fra fortiden. Det var vir-
kelig interessant. 

Vi ville gerne have lavet, nået og besøgt mere, men en uge går 
hurtigt, så vi måtte efter fest i Svendborg vende næsen hjemad til 
vores egen skønne lille plet i Silkeborg. 

TAK til fantastiske Fyn for en dejlig sommerferie. 

Mange sensommerhilsner fra UFL Silkeborg.   
Skønt med 

sommertur på 
Sydfyn
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Nyt fra
Tønder

 
Nyt fra

Randers

En skøn sommer!

Vi glæder os  
til oktoberfest!

Onsdag d. 1. juni var vi på besøg hos vores 
søde frivillige Line, hvor vi hyggede med 
bål, snobrød, kage og kongespil i hendes 
have.

Onsdag d. 8. juni var vi så heldige at vi 
var blevet inviteret til fødselsdag hos Maja i 
deres sommerhus på Rømø, hvor Maja havde 
bestemt en virkelig lækker menu, bestående 
af pulled pork burger og pandekager med 
is til dessert. Vi nåede også lige en tur i 
poolen inden den lækre middag. 

Onsdag d. 15. juni havde vi besøg af Be-
nedickte, som er vores tidligere vejleder og 
hendes studiekammerat, da de skulle af-
prøve noget af det, de lærer på skolen. De 
havde lavet et o-løb, hvor vi skulle rundt at 
svare på spørgsmål, så vi kunne få snobrød 
og grillpølser. 

Onsdag d. 22. juni havde vi besøg af 
Louise som er medlem i UFL- Tønder, når 
hun ikke er på Egmont Højskolen. Louise 
fortalte om, hvordan det er at gå på højskole 
og hvad  det vil sige at skulle styre en hjælper- 

ordning, når man sidder i kørestol og skal 
have hjælp til mange ting. Men hun fortalte 
også hvad man alt kan opleve, når man får 
den rette hjælp og støtte. Vi skulle da selv-
følgelig også holde Sankt hans med bål og 
båltale.

Onsdag d. 29. juni holdt vi traditions tro 
sommerafslutning ved Gammelby action, 
hvor vi kørte bocart, grillede, fik program, 
og ønskede hinanden en rigtig god sommer. 

Onsdag d. 10. august var vejret godt så 
vi tog en tur til Rømø hvor vi grillede, hyggede 
og nogle nyd solen, mens maden blev klar. 

Onsdag d. 17. august tog vi til Mommark 
hvor vi spiste sandwich, stod på paddle- 
board og svømmede. 

Onsdag d. 24. august varmede vi op til 
festivalen i klubben, da vi blev enige om at 
vi ikke gad at gå ned i byen og give en for-
mue på sodavand, når vi kunne få dem bil- 
ligere i klubben. Så der blev skruet op for 
musikken, stole fundet frem og is i fryseren, 
så det blev en god aften for alle. 

Så blev det endelig tid til at holde fest og vi fik 
stablet en påskefrokost sammen hvor der var 
en god blanding af ”gamle” og unge som del-
tog. Der var lækkert mad og drikke samt under- 
holdning med karaoke. Nu ser vi frem til vores 
næste fest i oktober som er: Oktoberfest.  

Vi har deltaget i Randers city stafet d. 
17/08 med et hold der løb og et gåhold. Det 
var en blanding af UFL-medlemmer og elever 
fra Strømmens STU/bo kollegier.

I Randers ugen har vi traditionen tro af-
holdt vores minigolf turnering med efterfølg- 
ende spisning inde i byen.  Der var rigtig stor 
opbakning og det har helt sikkert være savnet, 
at vi har kunnet lave noget socialt sammen. 

Smiiiiil!
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Nyt fra

Lillebælt

En fotobog fyldt med 
gode minder
Her hos os, har vi blandt andet været på sejltur på Lillebælt en onsdag aften. 
Skipperen på båden fortalte forskellige historier, og vi var heldige at se marsvin 
svømme rundt. På Marinaen i Middelfart hyggede vi med at grille pølser og brød 
- uha, vi skulle passe på de ikke blev sorte, for der var godt gang i grillen.  
Bagefter spillede vi kongespil, og begge hold vandt 1 gang hver. 

Efter sommerferien startede vi med at vælge billeder til flyers, som vi kan 
dele ud, så andre unge kan komme og besøge os i klubben. De blev rigtig flotte. 

En af vores frivillige har kigget alle de billeder igennem, som er taget siden 
2018, og så er der lavet en fotobog, så vi kan huske tilbage på alle de sjove ting 
vi har lavet. Og som vi kan tage frem og vise til nye medlemmer. 

 

Boundervisning med AdL-træning
Kompetencegivende Kurser

FritidsAKtiviteter/-undervisning
udsLusning direKte tiL joB og BoLig

Nye flotte  
flyers
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Nyt fra

Svendborg

Nye spændende 
oplevelser
Sommeren har været lang og varm. Vi havde 
et par store aktiviteter inden sommerferien.

Vi havde landsstævne i Svendborg. Her 
kunne vi tjene lidt penge til kassen ved at 
hjælpe Vand og affald med at sætte magneter 
på sko. Det var et projekt for at gøre op-
mærksom på vores miljø, og forbrug.

Nogle af os var på Bridge Walking på  
Lillebæltsbroen, og andre på besøg i H.C.  
Andersens hus.

Inden vi gik på sommerferie, holdt vi en 
fantastisk sommerfest sammen med UFL  
Silkeborg. Der blev snakket og grinet, hygget 
og danset til et lokalt band fra Svendborg.

Tilbage efter ferien mødtes vi på lystbåde- 
havnen. Der var tid til at bade i Svendborg- 
sund, spille spil på plænen, og grille bøffer 
på kajen.

March mod ensomhed i Svendborg
Svendborg Kommune gav spisning lørdag  
aften, hvor Patrick fortalte om hvordan 
”march Mod Ensomhed” var startet og  
efterfølgende var der god tid  
til spørgsmål fra os alle.

Søndag startede kl. 07.30 ved Rådhuset i 
Svendborg hvor vi fik kaffe/te og en croissant 
inden turen gik mod Nyborg.

UFL Svendborg valgte at gå fra i Øster Åby, 
der havde vi gået ca. 9 km.

Det var en god oplevelse og vi håber andre 
klubber også har været med i deres områder. 

Vi deltog i March 
Mod Ensomhed

Hygge ved vandet  i Svendborg
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UFL  Sydvest
Formand: Sissel T. Jørgensen , 30 13 58 61
Vejleder: Lene Sørensen, 27 65 98 63
www.ufl-sydvest.ligevaerd.dk 
Klubsted: Esbjerg

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

UFL  Thy/Mors
Forkvinde: Pernille Poulsen, 27 59 56 81
Vejleder: Anette Østergaard, 26 50 62 44
Klubsted: Thisted

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

UFL  Vejle
Formand: Betina Bundgaard Jensen, 
Mail: betinabundgaard@hotmail.com
Vejleder: Ida Gothold Madsen 
Mail: ida@uflvejle.dk
www.uflvejle.dk

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

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

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

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

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

UFL  Silkeborg
Formand: Lasse Hansen, 60 42 85 67
Vejleder: Jelva Fiskbæk, 20 45 80 99
Mail: jelva@boskolejob.dk

1 UFL  Aalborg
Formand: Ditte-Sofia Vinther Olsen
Vejleder: Marco Schneider, 53 62 02 70
Mail: Ufl9000aalborg@gmail.com 

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

UFL  8000 C
Formand: Rasmus Køhler
Vejleder: Laura Taulbjerg, 24 46 19 11 
Mail: ufl.klub8000c@gmail.com

UFL  Klub Futura - Sydsjælland
Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Vejleder: Henrik Sztuk, 25 77 99 42
Klubsted: Næstved

UFL  Herning, Ikast-Brande
Formand: Thomas Endt, 53 14 50 15
Vejleder: Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84

UFL  Hjørring
Formand: Jeanette Christensen
Vejleder: Lisbeth Holst, 30 85 86 77

UFL  Køge Bugt
Tovholder: Julie Maimannn Nielsen, 22 22 87 13

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

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

UFL  Rosenholm
Vejleder: Bodil Lange, 21 42 80 88
www.ufl-rosenholm.dk

UFL  Storkøbenhavn
Formand: Carsten L. Weinoldt , 21 94 24 86
Vejleder: Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkobenhavn.dk
Klubsted: Glostrup
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Ligeværds 
rådgivning er 
også for dig

Rådgivning

Du kan ringe til LigeLinie 

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov

Ligeværd tilbyder rådgivning for børn, unge og 
voksne med særlige behov og deres pårørende. 
Det betyder, at DU også kan få hjælp.  

Rådgivningsservicen hedder LigeLinie.

Vi bliver kontaktet af unge, der har brug for 
hjælp omkring uddannelse, bostøtte, arbejde 
og penge. Kontakt os meget gerne, hvis du  
har brug for hjælp.

 

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


