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

FORMANDEN HAR ORDET

AF RIKKE SØRENSEN, FORMAND FOR 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

2.

marts

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-kontoret
får ny adresse
fra 1. januar 2022:
Sjællandsgade 32
7100 Vejle

YES! Jeg blev hørt!
Med ønsket om en skøn jul
og et helt fantastisk nytår vil
jeg lige minde jer allesammen om, hvor vigtigt det er
at råbe højt, hvis der sker
noget i jeres hverdag, som I
ikke synes, er OK. Eller hvis
beslutningerne bare bliver
taget henover hovedet på
jer, uden at I bliver spurgt.
Det har jeg netop selv
været ude for, da jeg pludselig fik besked om, at min
hjemmevejleder skulle skiftes ud indenfor de næste
14 dage. Jeg spurgte først
pænt, om det ikke kunne
vente til 1. januar. Men nej.
Der var ikke noget at gøre,
fik jeg at vide. Beslutningen
var taget.

Der skulle åbenbart tales
lidt tydeligere…
Så jeg skrev et brev til
kommunen og forklarede,
at de havde glemt at spørge
mig, hvordan jeg mente,
den her udskiftning skulle
foregå, at det gjorde mig
ked af det, og at jeg faktisk
er ekspert i mit eget liv.
Det virkede. Dagen inden jeg skulle have haft
ny hjemmevejleder, ringede
der en fra kommunen for
at sige, at jeg gerne måtte
vente til 1. januar.
Morale: Nogle gange
hjælper det faktisk at råbe
op og sige til og fra. Hvis
man gør det på en konstruktiv måde.
ULF UNGDOM
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LANDSMØDE:

Alt det gode skal bare blive
endnu bedre
Tekst: Rikke Sørensen

FOTO: CLAUS FREDERIKSEN

Ligesom resten af ULF holdt ULF Ungdom
sit landsmøde i Odense 31. oktober.
Det var et rigtig godt møde med gode
snakke om alt det, der er sket de seneste
to år. Det har været et par udfordrende år
med corona, men samtidig er ULF Ungdom lige nu ved at udvikle sig i en meget
positiv retning.
Snakken handlede selvfølgelig også om,
hvad der skal ske de kommende to år.
Alle var enige om at forsætte det gode
samarbejde med STU-skolerne, lave endnu
flere sociale aktiviteter, holde kurser og
arrangere foredrag.
Ny i hovedbestyrelsen er Rasmus Schubert, som blev valgt ind på landsmødet.
Velkommen og god vind til ham. Rikke
Sørensen blev genvalgt som formand.

ULF UNGDOM
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OPSKRIFT PÅ SUCCES:

Bowling og buffet
Tekst og foto: Rikke Sørensen
Lokalkreds Midtjylland havde
23. september inviteret alle interesserede medlemmer en tur i
Bowl’n’Fun. Først blev der bowlet en god times tid. Derefter var
der hyggelig fællesmiddag i The
Grill, der bød på en lækker buffet
med isbar.
17 jyske ULFere deltog med
højt humør og hyggede sig
meget, så aktiviteten var en kæmpe succes, som helt sikkert skal
prøves igen en anden god gang.

ULF UNGDOM
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FOTO: LINE PEDERSEN

Tekst: Rikke Sørensen
20. til 21. november havde ULF Ungdom
indbudt til fest i en spejderhytte i Langeskov. Vi pyntede selv hytten op og havde
en skøn aften, hvor vi hyggede os med
snak og grin og en superlækker tre-retters
menu.
Der var også en jukebox, som kunne
spille alt mulig forskellig musik, så man
kunne selv gå op og vælge sine favoritter.
En rigtig god måde at være sammen på i
november-mørket.
ULF UNGDOM
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Perfekt aften på Papas
Tekst og foto: Rikke Sørensen
ULF Ungdoms Lokalkreds Syddanmark
havde en herlig tur på brætspils-caféen
Papas Papbar i Odense. Vi fik spillet en
masse forskellige brætspil. Der var også

lækker mad og et stort udvalg af drikkevarer, som vi fik prøvet af: Cafe latte, varm
kakao, iskaffe, chai latte og meget mere.
Det var en rigtig hyggelig aften.

ULF UNGDOM
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AKTIVITETER
FOR UNGE ULFere

VINTER 2022

LOKALKREDS MIDTJYLLAND:

Hop med ind i det nye år
Lokalkreds Midtjylland har arrangeret en
hyggelig tur til Rush Trampolinpark i Aarhus 15. januar. Rush bliver kaldt “Danmarks
sjoveste trampolinpark,” og vi giver den
fuld gas fra klokken 15 til 17.
Bagefter skal vi ud at spise på Restaurant Asia, og mon ikke alt det hopperi
giver en god appetit.
Glæd dig til en sjov og hyggelig dag i
fantastisk selskab. Flere detaljer om tilmelding og betaling kommer ud med post og
kan også findes på ulf.dk.
LOKALKREDS SYDDANMARK:

Odense kalder
Lokalkreds Syddanmark har arrangeret
en hyggelig tur til Odense, hvor vi både
skal bowle og have noget godt at spise.
Der bliver mulighed for at følges ad fra
Odense Banegård til Bowl’n’Fun, hvor vi
tager kegler fra 17 til 18.
Bagefter går vi over og spiser på The
Grill klokken 18 til 20, og så går turen
tilbage til Odense Banegård.
Glæd dig til en sjov, hyggelig og herlig
fælleseftermiddag og -aften. Flere detaljer
om tilmelding og betaling kommer ud med
post og kan også findes på ulf.dk
Har du spørgsmål til ULF Ungdoms aktiviteter, kan du skrive til line@ulf.dk
ULF UNGDOM

13

ULF Ungdoms bestyrelse
ønsker alle medlemmer og
annoncører en rigtig
glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
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