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ANNONCESALG:
Dansk Blad Service ApS
Vestergade 11 A · 5540 Ullerslev
Tlf. 70 70 12 25
kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00

info@danskbladservice.dk
– hvortil alle spørgsmål vedr. 
annoncer bedes rettet!

ULF UNGDOM
Dæmningen 58, 7100 Vejle
Tlf. 75 72 46 88
ulf-ungdom@ulf-ungdom.dk
https://da-dk.facebook.com/
ULF.Ungdom

Formand for ULF Ungdom:
Rikke Sørensen

Ansvarshavende 
ULF Ungdom:
Rikke Sørensen

Formanden træffes 
på kontoret:
Onsdag kl. 10.00-15.00
 
Åbningstider for 
ULF’s kontor:
Mandag kl.  9.00-15.00
Tirsdag kl.  9.00-15.00
Onsdag kl.  9.00-15.00
Torsdag kl.  9.00-17.00
Fredag kl.  9.00-12.00

ULF Linjen er åben 
alle ugens dage kl. 10-14 
samt mandag-torsdag kl. 18-21

DEADLINE FOR 
NÆSTE NUMMER

13.
august

Der sker en masse spæn-
dende ting i ULF Ungdom. 
Vi er i en meget positiv 
udvikling. 

To nye ungdomskredse 
har netop holdt stiftende 
generalforsamling. En i 
Region Syddanmark og en 
i Midtjylland hvor det nu 
er lykkedes at danne en 
bestyrelse. De nye kredse 
er allerede godt i gang med 
at planlægge en masse fede 
aktiviteter, blandt andet en 
tur til Friheden i Århus. I 
Odense kan ungdoms-
medlemmerne se frem til 
tre kokkeaftener med Claus 
Holm, der vil vise, hvordan 
man laver lækker mad.

Og så er vi i gang med at 
planlægge en ULF Ungdom 
fest til efteråret. Det bliver 
superfedt. 

FORMANDEN HAR ORDET
AF RIKKE SØRENSEN, FORMAND FOR ULF UNGDOM

Udover alt dette er ULF 
Ungdom blevet optaget i 
STU-alliancen, hvor vi vil 
være med til at arbejde for 
gode STU-tilbud.

Og så har vi selvfølgelig  
stadig online-aktiviteter 
hver anden torsdag fra 
klokken 19 til 20. 

Læs mere om alle de nye 
aktiviteter inde i bladet, og 
hav en skøn sommer alle-
sammen.

Så er der igen gang 
i ULF Ungdom

” De nye kredse er 
 allerede godt i gang 
med at planlægge 
en masse fede 
 aktiviteter, blandt 
andet en tur til 
 Friheden i Århus. ”
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SJOV OG HYGGELIG
WEEKEND I 
LALANDIA

REJS MED ULF UNGDOM TIL LALANDIA BILLUND
INKLUDERET I PRISEN 
• Middag på restaurant fredag aften ekskl. drikkevarer
• Fællesmiddag i hytten torsdag og lørdag aften
• 2 x Frokost (Madbillet) Fredag + lørdag
• Ophold i feriehytter, inkl. vand/varme
• Entre i Aquadome (badeland)
• Deltagelse af ULF Ferie støtteteam

BETALING
Tilmelding skal ske inden 1. august 2021 (indsend skema)
Beløbet betales ved tilmelding

Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274 
Tekst: navn/UNG
 
OBS
For at deltage på denne rejse skal du max være 35 år og 
medlem af ULF Ungdom eller ULF.
Vi bor 2 personer pr. værelse, det er ikke muligt at få 
eneværelse. Der vil være blandet mænd og kvinder i 
hytterne. Du vil dog dele værelse med en af samme køn 
som dig selv. 
Transport til/fra Lalandia står den enkelte gæst selv for.
Husk penge til drikkevarer fredag aften og lommepenge 
evt. til entre til forlystelser. 
Turen er delvist sponsoreret af: Forældreforeningen 
handicappede børn og unge uden diagnose

ULF Ferie arrangerer sammen med ULF Ungdom en 
tur til Lalandia. Her kan du få nye venskaber og en 
masse sjove oplevelser sammen med andre unge. På 
rejsen vil du bl.a. møde ULF Ungdoms formand, Rikke 
Sørensen.

I Lalandia finder du mange muligheder for en sjov og 
aktiv ferie, samlet på ét sted. Her finder du bl.a. Skan-
dinaviens største badeland med rutsjebaner, bølge-
bassin, wellness og meget mere.

Den ene aften spiser vi på restaurant, de andre afte-
ner hygger vi os med at lave maden sammen, og hvis 
vejret tillader det, kan vi grille på terrassen. Hvis der 
er stemning for det, kan vi sidde og få et par øl eller 
drinks om aftenen – husk i så fald selv at medbringe, 
hvad du ønsker at drikke.

Vi skal bo i moderne, dejlige feriehuse med kort af-
stand til selve Lalandia.

REJSETIDSPUNKT OG PRISER
Afrejse: den 2.september 2021
Hjemkomst: den 5. september 2021

Pris pr. person i delt 
dobbeltværelse kr. 1.750,-

Foto: Lalandia
Turen arrangeres af ULF Ferie
www.ulf-ferie.dk
Telefon: 2122 2798
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ULF Ungdom har fået lov til at være en 
del af STU-alliancen, hvor vi skal arbejde 
sammen med ca. 70 andre organisationer 
om at lave det gode STU-tilbud og kigge 
på muligheder for en overbygning. 

Et oplagt samarbejde for ULF Ungdom, 
hvor de fleste enten er i gang med en STU 
eller har været det. ULF Ungdom er altså 
fuld af eksperter i, hvordan det er at gå på 

ULF Ungdom er med til 
at forbedre STU

en STU, som er en forkortelse for Særlig 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

ULF Ungdom vil blandt andet arbejde 
for frit valg på STU-skolerne, og for at 
STU-forløbene kommer til at passe så godt 
som overhovedet muligt til den enkeltes 
behov. Systemet skal lytte til, hvad de unge 
har brug for.
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I Midtjylland blev Sebastian Post valgt 
som formand, og Aleksander Skautrup blev 
kasserer. Derudover består bestyrelsen af 
Arsalan Mehrgan, Line Petersen, Jonatan 
Grøndahl Tobiesen og Stig Lindkvist Bach.

Rikke Sørensen, formand for ULF Ung-
dom, holdt et oplæg på begge stiftende 
generalforsamlinger om demokrati og 
opgaverne i en kredsbestyrelse. 

De to nyvalgte kredsbestyrelser glæder 
sig nu til at få sat gang i en masse fede 
aktiviteter for unge ULFere.

Se de to bestyrelser på side 11

Siden sidst har ULF Ungdom holdt to stif-
tende generalforsamlinger og fået to nye 
kredsbestyrelser. Den ene dækker Midtjyl-
land, den anden dækker Syddanmark med 
Sønderjylland og Fyn.

Lysten til at være med i ULFs arbejde for 
unge viste sig begge steder at være stor.

Der var kampvalg om formandsposten 
i den nye ungdomskreds Syddanmark. 
Valget faldt på Rikke Birch Jensen, som 
derfor er formand for kredsen de næste to 
år, og Rasmus Saxtrup Skulvad blev valgt 
ind som kasserer. Desuden blev Line Bach 
Huus og Rikke Sørensen valgt som menige 
bestyrelsesmedlemmer.

To spritnye ungdomskredse 
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BESTYRELSE
MIDTJYLLAND

BESTYRELSE
SYDDANMARK
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En pakke med sandwich og drikkevarer 
kan bestilles på https://lev.nemtilmeld.
dk/40/ – hvis man har lyst til det. 

Spisebilletten hentes hos Team U-Fri-
villig på dagen i Eventyrhaven.

Og programmet ser sådan her ud:

Det er gratis at være med til et anderledes 
vælgermøde arrangeret af LEV 14. august 
klokken 11-14 i Eventyrhaven i Odense.

En hel stribe politikere kommer her og 
viser, hvad de duer til. Nogle af dem kan 
man også få en sludder med.

ULFere er velkomne 
til Levs lille folkemøde

Tre timers folkemøde for mennesker med udviklingshandicap:

11.00:  Velkomst.

11.10:   Politiske præsentationer, første runde: Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti får hver tre min. til at 
præsentere sig fra scenen. 

11.30: Pause, hvor deltagerne kan snakke med de forskellige partier. 

12.00: Musik med Sækken med Hip Hopperne.

12.20:  Politiske præsentationer, anden runde: Socialdemokratiet, Venstre og Nye 
Borgerlige får hver tre min. til at præsentere sig fra scenen.

12.35: Pause, hvor deltagerne kan snakke med de forskellige partier.

13.00:  Bali spiller musik.

13.20:  Politiske præsentationer, tredje runde: Enhedslisten, De Lokalnationale og 
Alternativet får hver tre min. til at præsentere sig fra scenen.

13.35: Pause, hvor deltagerne kan snakke med de forskellige partier.  

13.55: Dagen rundes af ved Jon Boje Jensen, formand for Lev Odense.
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