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

... 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.

Hvis du flytter …

Tekst og fotos sendes til  

kommunikation@ligevaerd.dk

Et tip til dig, der  
er bladansvarlig

Hiv denne side ud af  

bladet og hæng den  

på dit køleskab eller  

opslagstavle.

UFL-bladet 
næste gangDeadline for materiale  

til april-bladet er  
20. februar 2023

Hvis du er medlem af Unge For 
Ligeværd og gerne vil meldes ud, 

så du kun er medlem af Voksne for 
Ligeværd, så skal du give Jette på 

Ligeværds sekretariat besked. 

Du kan sende en mail til 
jette@ligevaerd.dk eller 

ringe til 2069 0850.

Er du UFL’er?  
Og vil du gerne 

være VFL’er?

4 5



Kære UFL’er

I slutningen af januar sendte jeg giro- 
kort 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

Betaling af  
medlemsskab

Husk

Hvis du vil melde betalingen  til betalingsservice, skal du bruge disse oplysningerpå dit girokort

Du kan allerede nu reservere datoen. Der følger  
mere information i næste UFL-blad. 

Landsmødet ligger i år lørdag 

Vi var mange til 
Landsmødet i 2022. 

Sæt X i kalenderen
allerede nu

den 30. september 2023
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Når noget skal trykkes på papir på et tryk-
keri, som vi gør med UFL-bladet, eller 
printes fra en kopimaskine, er det en god 
ide, at billederne er i så høj opløsning som 
muligt. Jo højere opløsning, jo mere tyde-
ligt bliver billedet. Og hvad betyder det 
så? Det prøver vi at forklare ved hjælp af 
billederne nedenfor. 

Det er en god ide at kigge efter hvor 
meget billedet fylder i KB eller MB. Et billede 
taget med en mobiltelefon fylder tit 1-2 
MB (det sammen som 1.000-2.000 KB). 
Denne størrelse passer godt til bladet. 

Når man sender mange billeder på én 
gang, eller gemmer billeder fra Facebook, 
så bliver størrelsen tit mindre.  

Når du sender 
billeder til  
bladet.

Dette billede er taget med 
en mobiltelefon. 

På de fleste mobiler, 
kan du se information 
om billede, der er taget. 
På en iphone, kan du 
trykke på det blå ”i” i 
den blå cirkel. 

Når et billede bliver lagt på Facebook, så bliver 
opløsningen mindre, for på en skærm behøver det 
ikke have så høj en opløsning. Så du kan ikke se 
med dine øjne, at opløsningen er mindre. 

Du kan for eksempel hvor man-
ge MB, det fylder. Billeder til bla-
det skal helst være på mindst 1 
MB (det samme som 1000). Det-
te billede fylder 1,8 MB (det 
samme som 1800 KB). 

Det betyder, at hvis du gemmer et 
billede fra Facebook på din mobil, 
så kan det ligne, at opløsningen 
stadig er lige så høj, men det er 
den ikke. Det er først, når det bli-
ver printet eller trykt, at du kan se 
forskellen. 

Hvis du så trykker på ”i” igen, så kan du se, 
at billedet, der før fyldte 1,8 MB, (det samme 
som 1800 KB) nu kun fylder 165 KB. Og når 
et billede hun fylder 165 KB, kan det blive 
meget sløret, når det kommer i bladet,  
og skal trykkes. 

Tip #01

Tip #02

Tip #04

Tip #03

Tip #05

Tip #06

Gode råd
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Den 20.-21. januar var vi endelig samlet 
igen i forbindelse med TrygFondsprojektet 
– ”Flere ind i Fællesskabet”. 

I projektet er der fokus på at give jer og 
klubben redskaber til at fortælle om jeres 
UFL-klub. Dette for at flere unge med særlige 
behov kan blive en del af UFL’s fantastiske 
fællesskab. 

Weekendens fokus var på; fællesskabets 
betydning, at have modet til at fortælle om 
sin klub, at dele viden og erfaringer med hin-
anden, og at fortælle om klubben med video. 

FREDAG
Fredag havde vi besøg af Kolind Ballade-
Band. Bandet er en herlig flok af mennesker 
med særlige behov. De synger og spiller for 
fællesskabet, imod isolation og ensomhed. 
I deres oplæg og med musikken har de fokus 

på fællesskaber, hvor man kan være, som 
den man er. 

Imellem sangene delte de UFL’erne op i 
tre grupper. I grupperne blev der blandt 
andet snakket om det at have modet til at 
stille sig op og fortælle om sig selv og ek-
sempelvis sin klub, om det at blive en del af 
et fællesskab og meget mere. 

Tak til Kolind Balladeband for at sætte gang 
i gode drøftelser og godt gang i weekenden.

LØRDAG
Lørdag arbejdede vi først med at dele viden 
og erfaringer fra klubbernes arbejde med 
de forskellige guides og redskaber. Mange 
kom med gode ideer og fortalte om, hvor-
dan de har arbejdet med foto, åbent hus 
og/eller video. 

Senere på dagen arbejdede vi med det at 
lave video i klubben. Vi har før haft fokus på 
video og det at lave en god klubvideo. I denne 
weekend var der fokus på, hvordan man ellers 
kan bruge video til at fortælle om UFL og sin 
lokale ULF-klub. Der var mange gode ideer og 
flere er allerede godt i gang med at bruge vi-
deo på forskellige måder.

I øvelserne blev der filmet løs og lavet mange 
forskellige videoer. Det var fedt at se, hvor meget 
alle havde rykket sig i forhold til weekenden 
sidste år, hvor vi første gang arbejde med video. 

Tak til jer alle sammen for en god weekend 
og for jeres indsat. I var virkelig seje.

Vi glæder os til næste gang, hvor vi håber  
at se endnu flere UFL’ere fra hele landet. 

Lad os sammen bekæmpe ensomhed  
og udbrede kendskabet til UFL og jeres  
fantastiske klubber.

Flere ind i
fællesskabet
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Nyt fra

Storkøbenhavn

Mange gode 
oplevelser

I oktober havde vi besøg af 4 politikere, som stil-
lede op til Folketingsvalget. De fortalte om, hvad 
de vil gøre for medlemmer med særlige behov 
og ideer til fremadrettet hvad man kunne gøre 
for, at det bliver bedre. 

Til vores juleafslutning med forældre og famille 
kom Gladsaxes Pigegarden forbi og spillede 
nogle julesange, man kunne synge med på. 

Sidste dag inden vi sagde ”god juleferie” var 
vi ude og spise på Dalle Valle i City 2 i Høje  
Taastrup, hvor nogen af os så fodbold kamp 
mellem Frankrig og Marokko efterfølgende. 

Den 21.12 mistede vi desværre et medlem og 
en god ven. Joacim var en lun fyr med god humor 
og han var vellidt at alle i UFL Storkøbenhavn. 
Du vil blive savnet! Ære være dit minde. 

Besøg af politikere 
inden valget.

En tur på 
Dalle Valle.

Hygge med  fællesspisning
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Nyt fra

Sønderborg

UFL Sønderborg  
julefrokost

Julehygge  
med Banko

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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Nyt fra

Svendborg

Mange spændende 
aktiviteter

I november havde kommunen og LEV  
arrangeret et netværksmøde med tema:  
På vej til voksenlivet.

Det var Rikke fra LEV, Familie-, børn-,  
og ungechef i Svendborg kommune samt 
Socialchef. Det var for unge over 18 år  
og pårørende.

UFL Svendborg valgte at deltage med ca. 
30 personer, ca. halvdelen af de fremmødte.

Vi hørte om overgangen til voksenlivet i 
et myndighedsperspektiv, der var mulighed 
for spørgsmål og nogle fik en personlig 
snak samt mod på at tage fat i deres sags-
behandler for at få nogle ting igennem.

I Svendborg er der blevet ansat en Pårør- 
enderådgiver som bl.a. forældre kan hen-
vende sig til og få hjælp til hvem de skal 
kontakte. Der er også lavet netværksgrupper 
for pårørende eller man kan få individuel 
støtte. 

Vi har haft besøg af Natteravnene, som  
der er mange byer i Danmark der har. De 
går rundt i de mørke gader i weekenderne i 
deres Gule jakker. Dem kan man altid trygt 
henvende sig til, hvis man har lyst til en 
snak, har et problem, så vil de forsøge  
at hjælpe en. 

Orla Hansen fik for 
3. år i træk en roset for mest 

fremmøde i klubben 

Netværksmøde  
“På vej til  

voksenlivet”. 
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Ellers er november/december gået med jule- 
hygge og til sidst en julefrokost. Deltagerne 
kom kl. 15 til julefrokosten og alle trak en 
seddel med en opgave på. Det kunne være 
en ret man skulle lave, bordopsætningpynt, 
opvask mv. Det var samarbejde.

2023 startede vi 2 januar. I Svendborg 
krydser vi medlemmerne af, når de kommer 
til klubaften. I 2022 var der 6 som havde 
100% fremmøde og mange som kun  
havde 2-3 gange, de ikke havde deltaget  
i klubaften. 

Julefrokosthygge
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Nyt fra
Sydvest

Siden sidst har vi
•  været en tur ude i Escape Zone,  

hvor bestyrelsen for UFL Sydvest 
havde arrangeret lasergames.

• haft klubaften med julepakkeleg.
•  været på Platformen i Østerbyen, som 

havde inviteret os til en julefrokost, 
hvor vi fik dejlig flæskesteg med  
tilbehør, en rigtig lækker middag.

•  bagt brunkager og trillet havre-
grynskugler. 

Vi har i perioden fra september 2022 til december 
2022 været så heldige at have tilknyttet 3 ambulance- 
behandler-elever fra Rybners Esbjerg i vores klub, 
som aktivt deltog sammen med vores frivillige vej-
ledere i afholdelse af de forskellige aktiviteter,  
vi har i klubben. 

Og de 3 ”redder-elever” arrangerede en spænd- 
ende klubaften, hvor de havde en ambulance med 
i klubben, og de viste os nogle af de forskellige  
opgaver, de skal løse som ambulancebehandlere. 
Den 21. december sagde vi farvel til vores 3 ”redder 
-elever” med klubhygge og flødeboller.

Nu glæder vi os til opstart i klubben d. 11. januar 
2023, hvor vi holder Nytårskur med blandt andet 
champagne og kransekagestykker. 

Julepakkeleg  
i klubben

Platformens Madhus har doneret julemiddag til UFL Sydvest

Spændende klubaften, 
hvor de 3 ”redder-elever” 

havde en ambulance 
med i klubben, og de viste 
os nogle af de forskellige  

opgaver de skal løse 
som ambulance- 

behandlere
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Nyt fra
Vejle

Den 30. november havde vi brand- og før-
stehjælp kursus fra kl. 18 til 21. Vi blev delt 
op i grupper og så fik en vi en stak billeder. 
Vi skulle lægge dem i rækkefølge alt efter 
hvad vi troede man skulle gøre først,  
hvis der opstår brand. 

Den 10. december havde vi 20-års 
jubilæum med åbent hus. Vi fik  
lavet et bagehjørne, hvor der blev 
lavet havregrynskugler, spillehjørne 
og kreativhjørne. Vi hjælp hinanden 
med at gøre det klar og rydde op. 

Vi havde åbent fra kl. 10 til 15. 
Vi havde bagt kage, lavet kaffe  
og lavet sandwich. Der var også 
saftevand. 

Derefter skulle vi  
lægge hinanden i  
aflåst sideleje, og  
puste i dukken og 
prøve hjertemassage. 
De var rigtigt gode til 
at fortælle om det. Vi 
synes alle, at vi lærte 
noget af det.

20-års 
jubilæum. 

Brand- og  
førstehjælpskursus
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Den 14. december var der inviteret til jule-
hygge med gløgg og æbleskiver i UFL-klub-
ben. Bestyrelsesmedlemmerne var ansvarlige 
for arrangementet, og der manglede be-
stemt ikke noget. Der var både gløgg og 
æbleskiver og kakao med flødeskum, og 
der var fade med pebernødder og snolder. 
Og så var der lige Pias fine julekage,  
mumme-lum.

Efter gløgg og æbleskiver var der pakke-
leg på programmet. Alle medlemmer havde 
medbragt 2 gaver til pakkelegen. Der blev 
slået 6’ere med terningerne, og snart var 

alle pakker fordelt – nogen havde mange 
pakker og andre få. 

Så startede kampen om at stjæle pakker 
fra hinanden. Der blev kæmpet og løbet 
rundt i lokalet. Det gjaldt om at være hurtig, 
og pakkerne skiftede ejermand indtil flere 
gange. Da uret ringede, måtte pakkerne åb-
nes. Nogen havde fået julepynt og andre 
havde vundet risengryn og tarteletter, må-
ske ikke lige noget, der stod øverst på øn-
skesedlen J Det blev grinet og kæmpet til 
det sidste, så tak for en rigtig hyggelig og 
sjov aften.

Den 17. december havde vi julefrokost, 
skulle mødes kl. 17 og gik hjem, når man 
ikke kunne holde til mere. Bestyrelsen skulle 
hjælpe med gøre klar, hjælpe undervejs og 
rydde op igen. Vi fik sild, fiskefilet, æg, rejer, 
laks, kål, frikadeller og hvad der ellers hører 
til sådan en julemiddag.

Vores søde vejleder skulle lave en under-
holdning, som bestod af, at vi fik besøg af 
julemanden og alle var henne og sidde på 
ham. Havde man været sød i år, fik man en 
lille gave af ham. Vi fik taget et fællesbillede 
sammen med ham. Nogen andre fra bestyr- 
else havde også lavet noget underholdning, 
som gik ud på at man skulle få en julekugle 
op i den kop, som man havde bundet rundt 
om maven. 

 
Nyt fra
Vejle

Lækker 
kage!

Vi havde en sjov julefrokost 
med god underholdning 

Boundervisning med AdL-træning
Kompetencegivende Kurser

FritidsAKtiviteter/-undervisning
udsLusning direKte tiL joB og BoLig
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Nyt fra
Aalborg

To betjente
Vi fik besøg af to betjente,  
som fortalte om, hvad de lavede. 
De havde en bil og en motor- 
cykel med, som vi prøvede  
at sidde på.

Julemarked
Lørdag den 12.11.22 holdt Springeren Maritimt 
Oplevelsescenter julemarked, hvor et medlem  
og Ufl Aalborg havde en stand. Det var en super 
hyggelig dag, med rigtig mange besøgende.

Afslutning
Den sidste Klubaften inden jul, holdt vi pakkespil, 
hvor alle havde mindst en pakke med. Alle havde 
en god aften. Julefrokost

Vi holdt lørdag den 26.11.22  
julefrokost på seasport Aalborg, 
hvor vi bowlede i en time og så 
spiste vi i 2 timer, hvor der var 
julemad – vi kunne selv tage  
maden.

Zoo
Vi var lørdag den 19.11.22 en tur i Aalborg 
Zoo, hvor der var julepyntet. 

Vi så dyrene i næsten samlet flok, men 
ventede på hinanden, hvis nogen var  
kommet bagud.

Vi er gode til at 
hygge sammen. 
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Nyt fra

Randers

En stor oplevelse

Torsdag den 24.11.22 havde vi besøg af Jeannet Jensen fra Sønderborg, 
som holdt foredrag for os om hendes bog ”Et mølkebøttebarn giver aldrig 
op”. Det var et indblik ind i hvordan Jeannets opvækst har været og hvor-
dan det har formet hende til den, hun er i dag. Det var en rigtig stor oplevelse 
at høre Jeannets fortælling og det har givet nogle gode snakke efterfølgende i 
vores klub. 

Den 02.12.22 blev det endelig tid til at holde 
julefrokost efter at de sidste 2 har været 
aflyst grundet Corona. Vi var 42 samlet til 
en rigtig hyggelig aften som startede med 
en velkomstdrink og fortsatte videre med 
alt godt fra julefrokostbordet sluttende 
med risalamande med mandelgaver til de 
heldige. 

Vi sluttede året med fællesspisning den 
20.12.22, hvor vi ønskede alle en rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår. Nu glæder vi os til at 
tage hul på 2023 og en masse aktiviteter i 
klubben.

Velkomstdrink til  
årets julefrokost

28 29



 
Nyt fra

Silkeborg

Hej UFL’ere
Siden sidst har det både været jul 
og nytår og der har været godt 
gang i den i vores klub. 

Vi har både fået lavet juledeko-
rationer,holdt julefest og julefrokost 
med masser af skøn mad og pakke-
leg og så har vi også holdt julbanko. 

Det er efterhånden en årlig tra-
dition i vores klub, at vi laver jule-
dekorationer den sidste tirsdag i 
november, så vi er klar til at tænde 
lys den 1. december. Her får vi 
også varm kakao. 

Det er en dejlig måde at være 
sammen på og vi bliver inspireret 
af hinanden til at lave flotte deko-
rationer. 

Til julebanko havde vi fået doneret en 
masse præmier. Der var både pynteting, 
julebelysning, vin og chokolade. Vores 
formand Lasse var opråber. Vi havde så 
mange gaver, at vi ikke nåede at komme 
af med dem alle, så i januar blev der af-
holdt nytårsbanko også. 

Vi håber, at I alle har det rigtig godt. 
Nu glæder vi os til foråret og de lyse  
aftener kommer, så vi kan komme  
mere ud igen. 
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Nyt fra

Herning,  
Ikast-Brande

En tur på politistationen
I efteråret 22, var vi i vores klub på besøg 
ved den nye Politistation, der er bygget i 
Herning. Det var en aften, som mange havde 
glædet sig til. Der var i kælderen under politi- 
stationen kørt en bil frem, vi fik vist hvad 
der er af udstyr i en politibil. Camilla prøve-
de at få alt det udstyr på, som en betjent 
har, når de skal på opgave ved uroligheder, 
det var temmelig meget.

En anden aften fik vi genopfrisket vores 
1. hjælp, det er vigtigt, at vi får det vist en 
gang i mellem, så vi ved hvad vi skal gøre 
hvis vi en dag får brug for det.

De sidste gange inden jul, har vi lavet 
julepynt og den sidste aften, fik vi æbleskiver 
og der var som sædvanligt pakkeleg, det 
var en rigtig god aften. 

Vi træner  
førstehjælp. 
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Nyt fra

Thy/Mors

 
Nyt fra

Vestjylland

Vi har holdt åbent hus

Det nye år er  
godt begyndt

Den 21. november holdt vi åbent hus, hvor 
vi havde besøg af 12 personer. Der var 
kage, kaffe og sodavand til alle de besøgende. 
Vi synes, det var en hyggelig aften, efter alt 
det arbejde vores bestyrelse, seniormedlem 
og vejleder havde lavet.

Den 5. december holdt vi julebanko, med 
alle vores sponsorgaver som vi havde samlet 
ind, før der kom corona. HOLD DA OP HVOR 
VAR DER MANGE GAVER. Nogen var mere 
heldige end andre. Men vi havde en hyggelig 
aften og alle var kommet i julestemning.

Den 12. december var det den sidste 
klubaften i 2022. Vejlederne havde lavet 
gløgg, varm kakao og ikke mindst et hav af 
æbleskiver, men først skulle vi lige have et 
spil pakkeleg. Der blev kæmpet et sidste 
sekund om gaverne, men alle kom hjem 
med en gave. 

Den først klubaften i 2023 havde vi nytårs 
kur, hvor vi fik champagne og kransekage- 
og der var selvfølgelig sodavand til dem, 
som ikke kun lide champagne. 

Vi sluttede året af med en skøn julefrokost 
med lækker mad og god musik.

Efter juleferien startede vi klubben op 
med en aften, hvor vi ville høre, hvad vores 
medlemmer havde lyst til at lave og en  
hyggelig aften. 

Mvh. UFL Thy/Mors 

Godt nytår til alle i 
UFL og VFL. 

E snak om hvad der 
skal ske i 2023

En hyggelig første 
klubaften i 2023.
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Nyt fra

Lillebælt

20-års jubilæum
Vi håber, I alle er kommet godt ind i det 
nye år. I efteråret kunne vi fejre vores  
20-års jubilæum. Derfor inviterede vi  
vores familier, nogle politikere og samtidig 
holdt vi åbent hus. Det var en hyggelig  
aften, hvor vi serverede brunsviger og 
hjemmelavet pizza. Det hele blev filmet  
af Middelfart lokal-tv, som har lavet en 
lille udsendelse om os.

I december blev det til en tur i et flot juleud-
smykket Tivoli i København. Der blev gået 
mange kilometer, og prøvet forlystelser, så  
vi var trætte, da vi sad i toget hjem til Fyn. 

Vores sidste klubaften inden jul, var selv-
følgelig vores årlige julefrokost med masser af 
lækker mad og hyggeligt samvær. 

Juletur til  
Tivoli
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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
Klubben er i bero lige nu.

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
Klubben er i bero lige nu.

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 97 24 86
Vejleder: Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkobenhavn.dk
Klubsted: Glostrup
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Rådgivning

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 mandag fra kl. 9 - 12  
og onsdag fra kl. 13 - 15.30  
på telefon 22 34 30 13 eller sende 
en mail til ligelinie@ligevaerd.dk

Ligeværds 
rådgivning er 
også for dig

Du kan ringe til LigeLinie 


