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ANNONCESALG
Rosengrenen ApS
Hovedgaden 8
8670 Låsby
Tlf. 86 95 15 66
- kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00
E-mail: info@rosengrenen.dk

hvortil alle spørgsmål 
vedr. annoncer bedes rettet!

Tidligere 
folketingsmedlem (S), 
Lise Von Seelen, er
ambassadør for ULF

Godt nytår

Formanden
har ordet
Af Lars Gjermandsen

Så har vi taget hul på et nyt år. Der 
er nok at tage fat på i 2016. Der skal 
laves om på Serviceloven. ULF mødes 
hver måned med de andre handicap-
foreninger for at snakke om, hvordan 
Serviceloven skal laves om. Vi skal 
være på vagt, så politikerne ikke tager 
rettighederne fra os. De vil nemlig 
gerne spare mange af tingene væk.

Vi vil ikke acceptere, at SKAL opga-
ver bliver til KAN opgaver. Så må 
kommunen helt selv bestemme, hvor 
meget hjælp de vil give. Det kan i 
sidste ende betyde, at vi udviklings-
hæmmede ikke længere har ret til et 

botilbud eller et aktivitetstilbud eller 
har ret til ledsagelse. Det vil vi slet 
ikke acceptere!

Derudover bliver ULF større og 
større. Vi får mere og mere synlighed. 
Vi kommer mere i medierne og er 
aktive på de sociale medier. Der er 
flere og flere, der lægger mærke til 
os. ULF bliver ved med at råbe højt. 
For hvis vi ikke gør det, så bliver vi 
udviklingshæmmede bare glemt. Det 
er vigtigt, at vi markerer os. Det er 
vigtigt, at vi siger stop, hvis politi-
kerne vil spare eller forringe vores 
levevilkår.

På landsmødet i oktober 2015 er det besluttet, 

at kontingentet stiger til 150 kr. om året. 

Så fremover skal du betale 150 kr. hvert år 

for at være medlem af ULF.

Som medlem får du ULF-bladet på tryk og som ebog, du kan 

komme med til alle ULFs arrangementer, du kan tage med på 

ULFs ferierejser og du kan få indflydelse i ULFs arbejde.

PRISSTIGNING
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DR viser vores historie
DR K har lavet en TV-dokumentar 
om udviklingshæmmedes historie. Vi 
er rigtig glade for, at de har lavet den 
her dokumentar. For den fortæller 
om, hvor forfærdeligt det var i gamle 
dage for os udviklingshæmmede. Den 
viser, hvordan udviklingshæmmede 

blev taget fra hjemmet og anbragt på 
institutioner. Mange blev tvangssteri-
liseret, så man ikke kunne få børn. Og 
nogle blev spændt fast til sengen med 
et bælte. Nogle blev endda tvunget til 
at ligge i sengen i flere dage eller i en 
uge. Dengang blev man tit straffet, 

og tit uden at man vidste hvorfor. 
Det er vigtigt, at det bliver fortalt, 
hvordan det var i gamle dage, så man 
ikke glemmer historien. Vi vil aldrig 
tilbage til dengang. Vi vil være en del 
af samfundet og ikke spærres inde i 
store institutioner. 

I kan se dokumentaren her: 

https://www.dr.dk/tv/se/de-andssvages-historie/de-andssvages-historie-de-farlige-gener-1-3
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Vi er bange for at 
MISTE boligydelse

Dem, der får pension i den gamle ord-
ning og bor i almindelig lejebolig, kan 
blive ramt af besparelser på boligydel-
sen. En af dem er formand for ULF 
Holbæk Kreds, John Allan Poulsen.

"Jeg er udviklingshæmmet og har 
ret til at få boligydelse.

Min økonomi er stram og skal 
holde mange år endnu. Jeg arbejder 
næsten hver dag og tjener ikke så 
meget. Mange af os får vores pension 
og boligydelse. Hvis vi mister den, 
har vi ikke en krone til at dække 
huslejen. Vi kan ikke leve uden bolig-
ydelsen. Mange af os er utrygge ved, 
at der bliver pillet ved vores bolig-
ydelse. Sker dette, synes jeg vi skal ud 
og lave en demonstration og opfor-
dre regeringen til at trække forslaget 
tilbage," siger John Allan Poulsen.

Finansloven medfører 
BESPARELSER i kommunerne

vil tage en dialog med kommunerne 
om det og sige til dem, at de ikke skal 
skære ned på handicapområdet. For 
vi udviklingshæmmede har allerede 
mærket nok til besparelser.

Udviklingshæmmede under 40 
år får sjældent pension i dag. Hvis 
de ikke får et arbejde, ender de på 
kontanthjælp. Og nu har regeringen 
besluttet, at der også skal være for-
ringelser af kontanthjælpen. Der skal 

Så er der kommet en finanslov. Poli-
tikerne på Christiansborg har lavet 
en aftale om, hvordan pengene skal 
bruges i 2016. Aftalen betyder, at 
det bliver billigere at være husejer og 
bilejer. Men den nye finanslov gør 
også, at der kommer nedskæringer 
i kommunerne. Kommunerne skal 
til at spare igen. Og det kan igen 
gå ud over os udviklingshæmmede. 
Det er vi meget bekymrede over. Vi 

være flere krav til, at man modtager 
kontanthjælp. Vi synes ikke, det er 
rimeligt over for unge udviklings-
hæmmede. Det er bedre, at man får 
hjælp og støtte, end at man skal leve 
op til en masse svære krav og går og 
er bange for at blive trukket i kon-
tanthjælp. 

Lars Gjermandsen 
formand for ULF
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Ulf tilbyder en række forskellige fore-
drag og kurser, som henvender sig 
til ULF’erne og andre, som har med 
udviklingshæmmede at gøre. 

Vores foredrag holdes af en bru-
gervejleder, og vores kurser bliver 
holdt af ansatte.

Af Anette Hansen, ULF Odense Kreds

Jeg har hørt Jan Guillous Brobyggerne på lydbog. Den er rigtig spæn-
dende og godt skrevet. Den handler om nogle mænd, der bygger broer 
i Sverige og Norge. De får også til opgave at bygge en jernbane mellem 
Oslo og Bergen. Det er en rigtig god bog, og den er ikke svær at forstå. 

BOGANMELDELSE

Brobyggerne

ULF’s kurser og foredrag

Frivillige gør en stor forskel

En brugervejleder er en voksen 
person med særlige behov, som er 
uddannet til at fortælle om netop det 
emne, som foredraget handler om. 

Brugervejlederen har selv erfaring 
med emnet og bruger eksempler fra 
eget liv eller fortæller om egne ople-

velser, hvilket gør emnet lettere at 
forstå. Det handler for eksempel om 
mobning, alkohol, at være forælder, 
rettigheder, frivillighed, arbejde og 
uddannelse, sex og kærester, sund-
hed, medborgerskab og meget mere. 
Vi afholder alle slags kurser. Skriv, 
hvis der er et specielt ønske.

Priser:
Foredrag:

I alt 3.500 kr.
+ transportudgifter

Kurser:
7.000,00 kr. pr. dag 
+ transportudgifter 

Hvis man ønsker et specielt kursus, 
bliver der udregnet en speciel pris.

Foredrag om ULF og ULF-Ferie:
Gratis.

Alle priser er inkl moms.

Kontakt ULF:
kurser@ulf.dk

Tlf. 75 72 46 88
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VI SØGER 2BRUGERVEJLEDERE
(én bosiddende i nærheden af Slangerup/Frederikssund/Nordsjælland og én bo siddende 
i Køgebugt-området) til nyt rygestopkursus for udviklingshæmmede.

Som brugervejleder skal du selv være udviklingshæm-
met, tidligere have røget men nu være røgfri – gerne i 
mere end 3 måneder. 

Du skal have lyst til at fortælle andre, som gerne vil 
stoppe med at ryge, om hvordan du er blevet røgfri. Både 
det der gik godt, og det som var svært. Måske krævede 
det flere forsøg, inden det lykkedes for dig. Alle dine 
erfaringer er vigtige.

Du skal sammen med en rygestopinstruktør afholde 
rygestopkurser for andre udviklingshæmmede og fungere 
som rollemodel for deltagerne.

På rygestopkurset mødes gruppen 2 gange om ugen i de 
første uger. De sidste uger mødes gruppen én gang om 
ugen. I alt mødes gruppen 10 gange.

Hvis du synes, at det lyder som noget for dig, kan 
du kontakte:

Joan Riis fra ULF på tlf. 21 22 27 49
mail: joan@ulf.dk
eller
Lynett Grone fra Højagergård Slangerup
på tlf. 30 18 46 58
mail: lgron@frederikssund.dk

Husk at melde flytning!
Husk at sige det til os, hvis I skifter adresse. 
For ellers bliver vores breve og vores ULF NYT 
jo sendt til en forkert adresse. 
I skal også huske at sige det til os, hvis I får 
nyt telefonnummer eller ny emailadresse. 
For hvis I ikke gør det, så kan vi ikke komme 
i kontakt med jer.

A
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Datingfest
Så har ULF haft Datingfest. 
Den blev holdt den 28. 
november 2015 på Skan-
derborg Vandrerhjem. Det 
var en rigtig sjov aften med 
god mad, hyggelig stemning, 
musik og dans. 

A
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Fam Gambrell er udviklings-
hæmmet og bor i Høje Taastrup.
Hun arbejder til dagligt på værk-
stedet Sandtoften i  Gentofte.
Fam vil gerne være forfatter, og 
hun elsker at skrive digte.

Her kan I læse nogle 
af hendes digte.

Fams digte
I skoven var der meget 
vind, omkring bladene, 
så de lå på bunden af den 
grønne skov og blæste 
omkuld, mens blomsterne 
de lå og svævede omkring 
den dejlige blå luft.

Kolde tider, når vi snart 
nærmer os vinteren, hvor 
sneen den drypper ned, 
under os og også over os, 
når Isen bliver tyndere og 
tyndere, også når træernes 
blade bliver våde og våde.

De hvide skyer, over 
himlens blå farver også 
over solens gule farver, og 
sådan ser kunst ud, for os 
alle sammen.

Lyset, bagved mine øjne, 
de stråler og lyser, midt 
og tværs over Vejen, hvor 
Solen havde kommet ud 
over himlens blå og hvide 
skyer.

Lyden bag ved mig, bag 
ved mit øre kunne jeg da 
godt høre dig, hvad du stod 
der og sagde til mig, også 
ved din stemme, at hvad 
du vil sige, når du kom 
mod mig og beskrev din 
kærlighedens tegn.A
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HVAD HAR I AF 
ØNSKER FOR DET 

NYE ÅR 2016?
Maiken Mikkelsen, Hjørring:
At jeg kan stille mig frem foran en masse men-
nesker uden at være nervøs.

Jacob Aakjær Bang, Aarhus:
Jeg har lavet en dyst mod en Socialpædagog 
om at tabe sig mest og deltage i DHL Stafetten 
i Aarhus. 

Hanne Briskelund Kristiansen, Gjøvik, Norge:
Bestemme mere selv, som jeg har krav på.

Gert Sørensen, Fredericia,
At vi får vores bofælleskab tilbage. Jeg håber, at 
Fredericia Kommune ser, at det er noget lort, 
de har lavet. Jeg håber, at personalet får tid til 
at hygge med os i 2016.

”DET ER VIGTIGT 
AT BESTEMME 

SELV”

Schannie er udviklingshæmmet og fortæller 
andre udviklingshæmmede om selv- og med-
bestemmelse. Schannie er 39 år og bor i Fakse.

Hun arbejder på vandrerhjem 2 gange om ugen 
og i praktik i supermarkedet Kiwi 2 gange om 
ugen. Og så synger hun med i brugerbandet 
Krudtuglerne.

”Det er vigtigt at bestemme selv. Det er vigtigt 
at bestemme over sin egen bolig og sit eget 
hjem, for eksempel hvordan møblerne står. Eller 
hvem man lukker indenfor. Det kan ikke nytte 
noget, at det er pædagogerne, der bestemmer det 
hele. Pædagoger kan hjælpe en, hvis man har 
problemer, og de kan give gode råd. Men man 
bestemmer selv i sit eget liv,” siger Schannie.

SIG DIN MENING!

Hanne Briskelund Kristiansen, Gjøvik, Norge:

Jeg er træt af mennesker, der siger til mig, at jeg 
ikke ser udviklingshæmmet ud. For så starter 
der en unødvendigt lang diskussion. For at for-
klare at jeg er udviklingshæmmet, skal jeg til at 
fortælle alle detaljer om mig selv, også detaljer 
som den fremmede ikkebehøver at høre om mig. 

Og så mener jeg, at vi udviklingshæmmede skal 
have lov at vise, hvad vi kan, så vi får bevist for 
andre som sidder i systemet, hvor meget vi kan 
klare selv, uden at vi bliver dømt på forhånd.

Af og til kan vi udviklingshæmmede være smar-
tere end folk tror og dømmer os efter.

Leif Strømsborg, Kolding:

Vi udviklingshæmmede skal lære at være ærlige 
og sige, at vi er udviklingshæmmede. Mange 
siger, de får pension, fordi de er ordblinde eller 
har ondt i ryggen eller benene osv. Men der 
er ikke noget at være flov over, hvis man er 
udviklingshæmmet. Man bliver bare til grin 
hvis man lyver om det. 

Dæmningen 58 · 7100 Vejle · Mail: ulf@ulf.dk

DEL DIN 
MENING!

A
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JULETUR TIL LÜBECK
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JULETUR TIL LÜBECK

ULF Ferie var en tur i Lübeck i Tyskland i starten af 
december. Det var en rigtig hyggelig tur. Vi var på 
julemarked, inde at kigge i deres store marcipanbutik 
og ude på en restaurant og få noget lækkert at spise. 

ULF Ferie • Dæmningen 58 • 7100 Vejle
Mobil 21 22 27 98 • www.ulf-ferie.dk • info@ulf-ferie.dk
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Svendborg • Danmark 
Tag med til Svendborg og nyd den danske 
sommer med alt, hvad der dertil hører. Svenborg 
er en hyggelig by med brostensbelagte gågader, 
hyggelige caféer og småbutikker.  
 
Vi skal bo på Hotel Christiansminde, der ligger 
lige ned til Svendborg sund. Hotellet har 
handicapvenlige værelser og forskellige spil i 
”slyngelstuen,” når der skal slappes af efter en 
lang dag.  
 
Inklusiv i prisen er der hver aften 2-retters menu,  
- så der er ferieforkælelse for alle pengene. 
Hotellets kok er utrolig dygtig, og maden er noget 
for sig. 
 
Området omkring Svendborg byder på mange 
forskellige aktiviteter. F.eks. kan man tage på 
Strandsafari med naturvejleder, fange fisk ved 
sundet eller tage et spil minigolf. Fra hotellets 
egen bådebro sejler et lille træskib rundt i det 
Sydfynske øhav. 
 
Hotellet har cykler til rådighed, og der kører 
busser lige udenfor døren. Ikke langt fra 
Svenborg ligger flere seværdigheder: f.eks. 
Karoline Flemmings Valdemar slot, Gorillapark og 
meget andet. 

Rejsetidspunkt og priser  
Ankomst: d. 4. juli 2016  
Afgang: d. 7. juli 2016 
Pris: kr. 4.250,- pr. pers. I delt dobbeltværelse 
Eneværelse kan fås på forespørgsel 
 
Inkluderet i prisen 
• Hotelophold 
• Morgenmad + 2 retters aftenmenu  
• Deltagelse af ULF Ferie Støtteteam  

 
Ikke inkluderet i prisen  
• Transport til Svendborg 
• Frokost 
• Udflugter 
 

Betaling  
Depositum på kr. 2.000,- betales senest 
d.1. marts 2016.  
Restbeløbet betales senest d. 1. maj 2016 

Reg. nr.: 7244 Konto nr.: 1233219  
Tekst: navn/Svendborg 

Forbehold  
Forbehold for ændringer, udsolgte pladser,  
trykfejl, prisstigninger, aflysninger m.m. 

 
 ULF Ferie - Dæmningen 58 - 7100 Vejle - Mobil 21 22 27 98 - www.ulf-ferie.dk - info@ulf-ferie.dk  

A
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Tulipansæson • Holland 
Tag med på en 5-dages forårstur til Holland, 
klædt i farverne fra millioner af tulipaner. 
 
Dag 1: Vi kører fra Danmark om morgenen og 
ankommer til Holland om aftenen.  
 
Dag 2: Besøg i Keukenhof Blomsterpark, der er 
verden største blomsterpark med tulipaner og 
andre forårsblomster. Her er op til 7 millioner 
blomster, -et fantastisk syn! 
 

Dag 3: Byrundtur i Amsterdam og kanalrundfart. 
På Byrundturen skal vi forbi nogle af Amsterdams 
kendte museer, bl.a. Van Gogh Museerne. Vi skal 
også  på sejltur i de smukke kanaler, hvor vi får 
mulighed for at nyde den smukke gamle by. Der 
vil blive ophold i centrum af byen, så man på 
egen hånd kan opleve hvad Amsterdam har at 
tilbyde. 

Dag4: Efter morgenmaden tager vi på 
heldagsudflugt i det nordlige Holland. Turen går 
forbi Volendam, en fiskerby, der er fuld af 
Hollandsk stemning. Herefter kører vi mod Edam, 
en lille hyggelig by som især er berømt for sine 
oste. Byen er også kendt for sine lave pyntede 
købmandshuse fra 1600-tallet og for sine smalle 
kanaler og træbroer. Vi slutter dagen af i den lidt 
større by Alkmar. Efter en kort  byrundtur bliver 
der tid på egen hånd til shopping og hygge. 

Dag 5: Efter morgenmad sætter vi atter kursen 
mod Danmark. 

Bussen stopper følgende steder: 
Silkeborg: Ansvej 98 (den nye p-plads) 
Århus: Q8 på ormslevvej 61, Viby 
Horsens: Q8 v. Lund 
Vejle: DTC transportcenter v. Mc Donalds 
Rødekro: Afkørsel 70 ved statoil 
 
Transport til/fra opsamlingssted står den enkelte 
gæst selv for. 
 
Rejsetidspunkt og priser  
Afrejse: d. 4. april 2016 
Hjemkomst: d. 8. april 2016  
 
Pris: kr. 5.825,- pr. person i delt dobbeltværelse 
Tillæg for eneværelse: kr. 485,- 
 
Bemærk! Tilmelding skal ske hurtigst 
muligt! 
 
Inkluderet i prisen  
• Busrejse til Holland t/r 
• 4x morgenmad + 4x aftensmad 
• Hotelophold i delt dobbeltværelse 
• Entre til Keukenhof blomsterpark 
• Kanalrundfart i Amsterdam 
• Bidrag til Rejsegarantifonden  
• Deltagelse af ULF Ferie støtteteam 

Betaling   
Beløbet betales senest d. 15. februar 2016 

Reg. nr.: 7244 Konto nr.: 1233219  
Tekst: navn/Holland 
 

ULF Ferie er formidler for Ans rejser * Ans rejser er teknisk rejseudbyder *  Ans rejser CVR nr. 29420920 * Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1118 

 
 ULF Ferie - Dæmningen 58 - 7100 Vejle - Mobil 21 22 27 98 - www.ulf-ferie.dk - info@ulf-ferie.dk  
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Cirkusrevyen • Danmark 
Tag med på bustur til København og gensyn med 
Cirkusrevyen. Cirkusrevyen er Danmarks største 
revy med sjov og grin fra start til slut. 
 
Dag 1 
Efter opsamling i Østjylland kører bussen mod 
Gentofte Hotel, og derefter til Bakken, hvor vil vi 
ankomme om eftermiddagen. Her vil der være tid 
til at nyde alt hvad Bakken har at byde på.  
Det kan anbefales, at besøge ”Matador-byen” 
Korsbæk, hvor man kan være heldig at møde 
Misse Møge eller en af de andre kendte figurer. 
 
Efter et par timers hygge på Bakken, står den på 
aftensmad på "Bakkens perle," efterfulgt af revy. 
Efter forestillingen går turen tilbage til Gentofte 
Hotel. 
 
Dag 2 
Efter et godt morgenmåltid, kører bussen mod 
Nyhavn. Her vil være tid til at nyde Nyhavn, tage 
en tur på strøget eller drikke en kop kaffe.  
Inden vi igen rejser mod Jylland tager vi på 
kanalrundfart og får set byen fra vandet. 
 
Bussen stopper følgende steder: 
Silkeborg: Ansvej 98 (den nye p-plads) 
Århus: Q8 på ormslevvej 61, Viby 
Horsens: Q8 v. Lund 
Vejle: DTC transportcenter v. Mc Donalds 
Der kan desuden arrangeres stop på Fyn. 

 
OBS! Transport til/fra opsamlingssted står den 
enkelte gæst selv for 
 
Rejsetidspunkt og priser  
Afrejse: d. 16. juli 2016 
Hjemkomst: d. 17. juli 2016  
 
Pris: kr. 3.075,- pr. person i delt dobbeltværelse 
Tillæg for eneværelse: kr. 300,- 
 
Inkluderet i prisen  
• Busrejse til Gentofte t/r 
• Frokost i bussen 
• Aften - og morgenmad i Gentofte 
• Hotelophold i delt dobbeltværelse 
• Billetter til Cirkusrevyen (kategori B) 
• Kanalrundfart 
• Bidrag til Rejsegarantifonden  
• Deltagelse af ULF Ferie støtteteam 

 

Betaling   
Depositum på kr. 1.000,- betales ved tilmelding 
Restbeløbet betales senest d. 15 maj 2016 

Reg. nr.: 7244 Konto nr.: 1233219  
Tekst: navn/Cirkusrevyen 
 

ULF Ferie er formidler for Ans rejser * Ans rejser er teknisk rejseudbyder *  Ans rejser CVR nr. 29420920 * Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1118 

 
 ULF Ferie - Dæmningen 58 - 7100 Vejle - Mobil 21 22 27 98 - www.ulf-ferie.dk - info@ulf-ferie.dk  
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KONTAKT
ANNONCER

PIGE SØGER PIGE
Hej, jeg hedder Fam Gambrell. Jeg er 40 år, sød og flink. 
Jeg bor i Høje Taastrup og arbejder på snedkerværksted i 
Gentofte. Jeg er halvt dansker, halvt amerikaner og jeg 
skriver bøger og vil gerne være forfatter. Jeg søger en 
pigekæreste, der er langhåret, sød og rar og helst omkring 
40 år gammel. Ring eller skriv til mig på 53 14 92 33. 
Du kan også finde mig på Facebook.

KÆRLIG MAND SØGER KÆRESTE
Hej, jeg søger en kvindelig kæreste. Du må gerne være 
sød og kærlig, bo på Sjælland og være mellem 30 og 50 
år. Jeg bor i Virum, jeg er 44 år og arbejder på værksted 
i Gentofte. Jeg er glad, flink, hjælpsom, kærlig og kan 
godt lide at lave sjov. Jeg håber, der er nogle kvinder, 
der vil sms’e eller ringe til mig.

Hilsen Torben
Tlf. 52 39 71 33

FRISK MAND SØGER SØD PIGEKÆRESTE
Hej. Jeg hedder Steen og er 56 år gammel. Jeg søger en 
sød kæreste mellem 40 og 50 år. Du må meget gerne 
bo i Jylland, da jeg bor i Thisted. Jeg bor i min egen 
lejlighed men får hjælp fra et støttecenter lige overfor, 
hvor jeg bor. Du må gerne komme og besøge mig, evt. 
komme på weekend.

Jeg kan godt lide danske film og gå ture. Jeg vil også 
gerne ud at spise, og du kan møde min familie. Til dagligt 
arbejder jeg på et værksted i snedkeriafdelingen, det vil 
jeg også gerne vise dig.

Jeg bruger briller og har høreapparat. Jeg elsker trak-
torer og ved en hel masse om det.

Håber der er en sød rar pige til mig derude.
 
Kærlig hilsen Steen Knakkegaard
Markstræde 6 a, st. tv., 7700 Thisted. Tlf. 97 92 13 07

KÆRLIGHEDEN SØGES
Mand på 76 år søger kæreste med begge ben på jor-
den. Jeg bor i Holbæk i egen lejlighed. Jeg kan godt 
lide at gå i byen og er rar og sød. Du må gerne være 
mørkhåret. Du må gerne være 70-76 år. Du må gerne 
bo på Sjælland eller på Falster. Jeg ryger ikke. Du må 
gerne ringe til mig. 

Hilsen Ernst Jensen
Rørvangsvej 4 H, 4300 Holbæk. Mobilnr. 22 44 64 82

KÆRESTE SØGES
– ALDER IKKE SÅ VIGTIGT
Jeg hedder Brian og er 46. Jeg bor i Valby i København 
i egen lejlighed sammen med min kanin Stampe. Jeg 
søger en sød og selvstændig kvinde – alder betyder ikke 
så meget – til hygge, gode snakke og sex. 

Jeg synes selv, jeg er åben og ærlig og har brug for en 
kvinde med ben i næsen, der kan give mig noget mod-
spil. Jeg arbejder på Kofoeds Skole på Amager. Jeg kan 
godt lide at gå i biografen, i Zoo, på Bakken og i Tivoli. 
Jeg holder meget af at cykle og gå ture i skoven. Jeg kan 
godt lide meget forskellige slags musik og film.

Hilsen Brian Moeskjær
Tlf. 22 36 65 85

KÆRESTE SØGES PÅ FYN
Jeg er en pige på 49 år. Jeg bor i egen lejlighed i Odense. 
Jeg kan lide at se danske film, høre musik og cykele ture. 
Jeg kan også lide at spille wii-bowling, tage på ture og 
at rejse. 

Jeg savner en kæreste at hygge og gå i biografen med. 
Du skal helst bo på Fyn. Hvis du er interesseret, så ring 
til mig på: 40 74 89 62.

Venlig hilsen IreneA
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SPORTSGLAD FYR SØGER KÆRESTE
Jeg hedder Jacob. Jeg er 39 år og er glad for sport. Jeg søger 
sød kvinde 35-40 år. Du må gerne være glad for sport 
ligesom jeg selv. Jeg kan godt lide bowling, gymnastik og 
svømning. Jeg hygger mig med at se gode film i fjernsynet 
derhjemme og gå i biografen en gang imellem, og jeg 
ser også nogen gange dvd i min lejlighed. Jeg kan også 
godt lide at høre musik og gå til koncerter.

Savner du en at dele dine oplevelser med så bare kom! 
Du skal helst bo på Fyn, da jeg ikke har kørekort til bil, 
men du må meget gerne have kørekort til bil. Det gør 
ikke noget at vedkommende bor uden for Odense, da 
jeg er god til offentlige transport. Skriv til mig på jacob-
hemberg@gmail.com. Håber at høre fra en sød pige.

Kærlig hilsen Jacob

BAND I ÅRHUS SØGES
Jeg er en mand på 41 år, og jeg synger godt. Har været 
forsanger i ”kældermandband” for år tilbage. Jeg kunne 
rigtigt godt tænke mig at være med i et band. Jeg kan 
lide at synge bl.a. Elvis Presley, Thomas Helmig og dansk 
pop. Håber at høre fra jer.

Mange hilsner Thomas Pejstrup
Majvænget, Nygårdsvej 91, 8270 Højbjerg
Tlf. 31 53 56 66

SAVNER EN AT GÅ HÅND I HÅND MED
Jeg hedder Allan og bor på et støttecenter i Skibhus-
kvarteret i Odense. Jeg er 52 år og søger en kæreste. Jeg 
har bedst tid tirsdag og torsdag. De andre dage træner 
jeg fitness og spiller bowling og ses med min far. Jeg er 
vild med musik – især Kandis, som jeg har alle cd’er 
med – og jeg er også medlem af fanklubben. Jeg kan 
lide at gå i biografen og at spise ude men savner en at 
gøre det sammen med. 

Jeg drømmer om en kæreste at gå hånd i hånd med. 
Ring til mig på 66 10 60 12.

Hilsen Allan

HEJ KVINDER, KIG HER!
Jeg er en ung fyr og en single, og jeg søger en kvindelig 
kæreste, og alle single kvinder er velkomne til at ringe 
til mig på tlf. 53 53 26 03.

Hilsen Kenneth Johansen

HEJ SØDE VENNER!
Vi hedder Jonatan og Jasmin, og vi er et par. Vi bor uden 
for Aarhus og søger venner i hele landet! Vi er 44-43 
år. Vi elsker fis og ballade i venners lag, byture, gå i bio-
grafen, gå på café m.m. Kontakt os på: Jasmin Dyrhøi, 
Nannas Vænge 53, stuen, 8543 Hornslet. 

Knus Jasmin og Jonatan

SØGNING EFTER KÆRESTE
Jeg er en stille og rolig fyr med godt humør, som er 
klar til et nyt forhold. Jeg savner en kæreste at være 
sammen med og holde i hånden, både i hverdagen og 
i weekenderne.

Jeg er til god mad, god musik og film og hjemlig hygge 
samt fester, cykelture, fitness og svømning.

Jeg savner en sød og trofast pige, der er klar til et 
forhold. Jeg er 42 år, kan lide en kop kaffe og sodavand, 
bor 30 km fra København, kan lide at synge. Hvis du 
har lyst og er interesseret i at møde mig, så skriv til mig 
og vi kan mødes.

Billetmærke: 3813

KVINDE SØGES
Jeg er en mand på 36 år. Jeg bor for mig selv i mit eget 
hus. Jeg tager på camping – både med telt og med min 
campingvogn. Jeg cykler også en del i hverdagen. Jeg søger 
en kvindelig kæreste på mellem 30 og 35 år. Kontakt 
mig på telefonnummer 21 29 48 05.

KONTAKTANNONCER

A
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VENINDER SØGES
Jeg hedder Amanda, er 36 år og bor i Helsingør. Jeg søger 
en veninde eller flere veninder, der har de samme interes-
ser som mig. Jeg kan godt lide at spille Wii, Playstation, 
cafébesøg, gå i biffen, gå ture, shoppeture. Har du hund, 
kan vi lufte dem sammen, imens vi hyggesnakker. Vi kan 
besøge hinanden, hvor vi evt. kan hygge med film eller 
bare slænge i sofaen med kaffe/the eller andet hygge, vi 
finder på.

Jeg søger veninder i alderen 25-40 år. Du skal helst bo 
på Sjælland, hvor det er muligt at bruge pensionistkort, 
når vi skal besøge hinanden. Håber at høre fra dig, så et 
venindeskab kan starte. Kontakt mig på telefon 21 97 
44 31 eller på min mail: amandanilsen@hotmail.com. 
Glæder mig til at lære dig at kende.

Mange hilsener fra Amanda Nielsen

SØD KÆRESTE SØGES
En mand på 46 år søger en sød kæreste med begge ben 
på jorden. Jeg søger en kæreste. Jeg er 45 år og bor i 
Rødovre i ejen lejlighed. Jeg kan godt lide at gå i byen 
og er rar og sød.

Du må gerne være mørkhåret eller rødhåret eller 
blondine. Du må gerne være 160-190 cm høj. Du må 
gerne være 35-52 år gammel. Du må gerne bo på Sjæl-
land, Lolland eller Falster.

Jeg ryger ikke selv. Hvis dette virker interesant, må du 
gerne ringe til mig eller sende mail til mig.

Det skal kun være seriøse henvendelser og kun hen-
vendelser fra kvinder.

Med venlig hilsen Claus fra Rødovre
Tlf. 2674 0483 - email: claus.c.pedersen@mail.dk

SØGER EN SØD MANDLIG KÆRESTE
– OG SØDE VENINDER
Jeg er en ung pige på 33 år, der bor i Galten tæt på Skan-
derborg. Jeg søger en rigtig sød kæreste eller veninder, 
som kan være sammen med mig, snakke med mig og 
hygge med mig. Jeg søger en sød mandlig kæreste mel-
lem 35 og 40 år. Interesser: Shoppe, bowling, koncerter 
håndboldstævne, svømning, hækle og at gå ud at spise. 
Kontant mig på telefon 41 83 60 36 eller e-mail: Tri-
neassentoft@yahoo.dk.

Hilsen Trine

SØGER EN FRISK OG VOKSEN KVINDELIG 
KÆRESTE!
Hej, jeg er en mand på 64 år med masser af energi. Har 
lyst til at dele min tid med dig. Jeg bor i et bofællesskab 
i egen lejlighed. Jeg klarer mig selv, men jeg mangler en 
at dele oplevelserne og kærligheden med. Jeg kan besøge 
dig, men du må også godt kunne komme til mig. Du 
skal være interesseret i at have et forhold og ses med 
mig. Du må gerne bo i det østjyske område, for her bor 
jeg. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Kærlig hilsen Martin Bach
Præstevænget 34 F, 8981 Spentrup

DRØMMEFYREN SØGES
Du skal være 50-55 år. Du skal være sød og ærlig og 
meget glad for dyr. Du skal være ikke-ryger. Jeg elsker 
en tur på Bakken eller i Tivoli. Jeg går til alle Kandis 
koncerter. Er det noget, du synes om, kan du skrive til 
mig. Billetmærke 2573. Husk telefonnummer og billede. 
Du skal bo på Sjælland

Mange hilsener Sommerfuglen

KONTAKTANNONCER

A
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HUSK AT KOMME HVIS DU TILMELDER DIG EN AKTIVITET, FOR SÅ REGNER VI MED, AT DU 

 KOMMER. HVIS DU IKKE KAN KOMME ALLIGEVEL, SKAL DU HUSKE AT MELDE AFBUD I GOD TID! 

FAVRSKOV KREDS
ULF Favrskov Kreds har et foredrag om det at være i 
Hjemmeværnet tirsdag den 8. marts 2016 fra kl. 20.00 
til 21.00. I Bofællesskab, Ellemosevej 28, 8370 Hadsten. 
Der vil komme en fra hjemmeværnet, som hedder Lars 
A. Nielsen, som vil fortælle, hvordan det er at være i 
Hjemmeværnet. Alle er velkomne til dette foredrag. Der 
er tilmelding til Thorbjørn Nielsen på 61 10 65 79 senest 
den 1. marts 2016. Det vil koste 25 kr. for at deltage, 
og så får man kaffe og kage.

ÅRHUS KREDS
ULF Århus Kreds har et foredrag, hvor der vil komme 
en og fortælle om sit liv som spastiker, torsdag den 11. 
februar 2016 fra kl. 19.00 til 21.00 på Lyngåskolen, 
Graham Bellsvej 1 C, 8200 Århus N. Alle er velkomne 
til at deltage i dette foredrag. Der er tilmelding til Per 
Lorentzen på 26 11 68 34 senest den 8. februar 2016. 
Det vil koste 25 kr. for at deltage, og man tager bare 
penge med den dag.

A K T I V I T E T E R  I  U L F S  K R E D S E

ODENSE KREDS
ULF Odense Kreds afholder Fyraftensmøde torsdag den 
25. februar 2016 fra kl. 15.30 til 17.00, hvor vi har 
inviteret Jens Andersen, som arbejder på CSV-Odense, 
til at komme med et oplæg om, hvordan man undgår 
mobning, og hvad man kan gøre, hvis man oplever 
dette.

Så mød op i Kulturhuset Rytterkasernen 19, 5000 
Odense. Det koster 25 kr. incl. kaffe og the, som bedes 
indsat på ULF-Odense Kreds konto: reg. 7244, konto 
1218368 senest den 15. februar 2016.

ULF Odense kreds afholder Fyraftensmøde torsdag den 
31. marts 2016 fra kl. 15.30 til 17.00. Vi har inviteret 
Anette Hansen, som arbejder i Mediehuset-city Kultur-
huset, til at fortælle om sit liv og hverdag som spastiker 
i et lille oplæg i Kulturhuset. Det koster 25 kr. incl. kaffe 
og the som bedes indsat på ULF Odense Kreds konto 
senest den 17. marts 2016.

ULF Vejle har holdt en vellykket 
julefrokost 27/11 i Foreninger-
nes Hus i Vejle. Vi var 23 med til 
festen, og der var også nye folk 
med. Alle var glade og tilfredse 
og hyggede sig, og de nye sag-
de at de gerne ville komme igen. 

Hilsen ULF’s Vejle Kreds

Julefrokost i
Vejle kredsen

A
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Udvikling • Ligestilling • Forskellighed
HVEM ER ULF?
Udviklingshæmmedes LandsForbund er drevet af – og 
for – udviklings hæmmede. Foreningen har mere end 
4000 medlemmer, og hovedkontoret i  Vejle  drives af 
udviklingshæmmede. Vi har også medarbejdere, der er 
kvalifi cerede til at køre projekter og styre økonomien.

ULF ARBEJDER BLANDT ANDET PÅ AT:
•  Blive hørt og få indfl ydelse på sager, der handler 

om udviklingshæmmede.
•  Informere andre udviklingshæmmede om for 

 eksempel med- og selvbestemmelse.
•  Arrangere kurser og ferieture.
•  Eliminere mobning og diskriminering af 

udviklings hæmmede.
•  Nedbryde fordomme om udviklingshæmmede.
•  Skabe netværk, venskab og kærlighed mellem 

udviklings hæmmede, fx gennem dating sitet 
knuus.dk.

VI SIGER TIT:
”Vi kan mere, end du tror, men vi behøver din hjælp”. 
Vi mener det faktisk. Din hjælp er vigtig for ULF. 
Sammen kan vi nemlig nå mange mål, som vi for blot 
få år siden måtte op give, fordi vi blev overset og holdt 
ude.


