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ULF Ungdom mener:
Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste.
Vi bestemmer selv, hvem vi har sex
med.
Vi bestemmer selv, hvem vi vil være
kæreste med.

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:
Jette Tastesen

Vi bestemmer selv, hvornår vi får
besøg af kæresten.
Det er ikke vores forældre, der
bestemmer.
Det er ikke vores pædagoger, der
bestemmer.
 ogle gange kan vi have brug for
N
hjælp, men det er i bund og grund
os selv, der b
 estemmer.

A N N O N C E S A L G
Dansk Blad Service ApS • Vestergade 11 A • 5540 Ullerslev
Tlf. 70 70 12 25 • kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00
E-mail: info@danskbladservice.dk
– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!
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Ansvarshavende
ULF-Ungdom:
Gitte Christensen
Åbningstider
for ULF’s kontor:
Mandag kl. 9.00-17.00
Tirsdag kl. 9.00-16.00
Onsdag kl. 9.00-16.00
Torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Telefonen er altid lukket
mellem kl. 12.00-12.30
Formanden træffes
på kontoret:
Mandag  kl. 9.00-16.00
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ULF Ungdoms formand Jette Tastesen
skriver om at søge efter sin drømmefyr.

Kærlighed
ingen grænser
Når det handler om kærlighed og forelskelse,
er det altså kun én selv, der kan føle, hvad der
er rigtigt eller forkert. Ingen kan bestemme
over de følelser, der går gennem ens krop.
Når man er forelsket i en anden, kan nogle
godt have en tendens til at lave om på sig selv,
sine holdninger til, hvad man har lyst til og
sine fremtidsplaner. Mit råd her er lav ikke
om på dig selv, kan han ikke acceptere dig,
for den du er, synes jeg selv personligt ikke,
han er det værd.
Personligt har jeg haft svært ved at finde
min drømmefyr. I en alder af 31 år, lader det
til, at det endelig er lykkedes. Jeg har været
nødt til at søge lidt andre veje, end jeg gjorde
før i tiden. I takt med at jeg har udviklet mig
enormt, har jeg følt, at dem, jeg før kunne
falde for, lå langt fra det, jeg søger nu, så jeg
tænkte, hvad gør du så? Jo, der er jo den mulighed, at du kigger lidt omkring de lidt ældre,
mere modne samt selvstændige fyre.
Det har resulteret i, at jeg faktisk har fundet
en sød og jordnær person, samtidig er han
meget mere moden, end jeg har været vant
til, det er virkelig fantastisk, at jeg nu føler,
at jeg har fundet fyren, jeg bare klinger med.
En fyr, hvor jeg stolt kan tænke: Han er min.
Samtidig har han fået mig til at slå mig ned og
nyde det mindste sekund sammen med ham.
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Som par fungerer vi rigtigt godt, vi er gode til
at tage hensyn til hinanden.
Han har, ligesom jeg, et handicap, hvilket
også gør det nemmere for begge parter at sætte
sig i hinandens sted. Som autist er det bare
nogle andre ting, han har behov for hjælp til.
Tingene kører nogle gange meget hurtigt i
hans hoved. På hans dårlige dage har han en
stemme i hovedet, der siger til ham, at han
ikke dur til noget. På hans dårlige dage er det
en fordel for ham, at han kan være lidt kreativ,
som at tegne eller male, det får hans tanker hen
på noget andet, og han slapper samtidig af med
det. Grundet der sker så mange ting oppe i hans
hoved, har han, når vi er sammen, måske brug
for at hvile sig lidt, måske særligt om fredagen
hvis han ingen middagslur har fået i løbet af
ugen, så er han meget tung og træt i hovedet.
Han synes også selv, at han får rigtig mange
gode idéer – lad mig sige det sådan: Nogle
er mindre heldige. Der må jeg være hård og
kontant og stoppe ham, for jeg vil jo helst
ikke, at han skal gøre noget helt vanvittigt.
Han fortalte mig på et tidspunkt, at han faktisk
havde overvejet at ringe og klage til Tulip på
grund af serveringsforslag på deres pålæg, for
de skal ikke bestemme, hvordan han spiser sit
Fortsættes side 7
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pålæg. Der tænkte jeg med det samme, nej det
mener han bare ikke, og jeg fik også talt ham
fra det, så jeg skal være god til at bremse ham,
når han får sådan nogle vilde ideer.
Jeg skulle i starten lige vænne mig til det,
også fordi det ligger så langt fra, hvad jeg er
vant til, men jeg synes selv, at jeg er kommet
godt efter det. Det hjælper også meget på det,
at vi er gode til at snakke om tingene sammen,
ligesom tage os den tid der skal til, normalt
er jeg vant til at tage tingene stille og roligt,
men han kan godt få en spontan idé, og har
behov for at spørge om det.
Vi havde kommet sammen i 2 måneder,
tror jeg, og jeg fik spørgsmålet: Vil du gerne
forloves med mig en dag, og jeg tænkte bare
hold da op et spørgsmål og forsøgte at forklare
ham på en sød måde, at det vil jeg meget
gerne en skønne dag, men jeg syntes, det var
lidt for tidligt på daværende tidspunkt. Her er
jeg også nødt til at bevare det kølige overblik,
og samtidig få ham overbevist om, at det kommer til at ske en skønne dag.
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Han har mødt lidt af min familie, og hold
da op må jeg lige sige, aldrig før har jeg oplevet, at man bare klinger fra første møde, ingen
pinlig tavshed, snakken kørte bare derudaf.
Det er bare utroligt dejligt, at jeg nu ved, at
jeg sagtens kan invitere ham med til familiefrokost, og man bare har denne følelse. Det
føltes bare så rigtigt, helt anderledes end med
de andre, dette er noget helt specielt, man
bare ikke kan sætte ord på. Det er selvfølgelig
dejligt, at han virkelig også synes, min familie
er nogle søde mennesker, dette lover for en
rigtig god fremtid.
I mit liv passer han bare perfekt ind, jeg
kunne ikke ønske mig noget bedre. For mit
vedkommende er han den bedste kæreste, jeg
kunne ønske mig.
Nu har jeg endelig fundet fyren, jeg ønsker
at tilbringe resten af mit liv sammen med,
og sammen kan vi få vores drømme til at gå
i opfyldelse.
Vi kommer til at leve lykkeligt, til døden
os skiller.
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Vi bestemmer selv, hvem vi vil være kæreste med. Hvis vi vil være
kæreste med en af vores eget køn, må vi også godt det. Det er der
ikke andre, der skal bestemme. Drenge, der har en drengekæreste eller
piger, der har en pigekæreste, skal have lov til det. Det skal forældre
eller pædagoger ikke blande sig i.

Interview med Ida,
der er lesbisk
Ida er 25 år. Hun bor i Fredericia og arbejder på ULF. Hun er kæreste med en pige.
Har du også haft en drengekæreste?
Ja.
Hvorfor er du kæreste med en pige?
Det er fordi, jeg tænder mere på en pige end på
en dreng. Jeg går meget op i, hvordan personligheden er. Jeg mener, at personligheden skal
passe til min personlighed. Jeg føler mig mere
som en drengepige, så min kæreste skal være en
feminin type. En der går op i kjoler og makeup.
Hvor har du mødt din kæreste?
På nettet på en almindelig datingside.
Hvad sagde dine forældre til det?
Mine forældre har støttet mig i det. Jeg sprang
ud, og så klappede min far mig på skulderen
og sagde: ”Ida, jeg kan godt forstå, du er til
piger, for det er jeg også.”
Er du blevet behandlet dårligt, fordi du
er lesbisk?
Ja, når jeg har været i byen. Man skal passe
på, hvor man går i byen, når man er lesbisk.
Der kan sidde mange og glo med store øjne.
ULF Ungdom

Men der er ikke nogen, der kommer hen og
siger deres mening. Jeg har ikke oplevet nogle
trusler. Men det er nok værre, når det er to
drenge, der er kærester.
Jeg kender en, der er lesbisk og fra en kristen familie. Og familien accepterer ikke, at
hun er kæreste med en pige. Familien tænker,
at det går over. Men det er ikke en fase.
Nogle lesbiske er blevet kaldt lebbesvin og
lebbeso og får spydige kommentarer, både fra
drenge og piger.
Jeg har prøvet at redde en veninde fra to
mænd, der stod og spyttede på hende. De
sagde til mig: ”Du skal blande dig udenom,
din dumme lebbe! I har aldrig prøvet en rigtig
mand. I skal prøve en rigtig mand.”
Nogle mænd vil score en lesbisk, fordi det
er frækt med to piger sammen. Så kan de ikke
lade en være.
Har du oplevet fordomme?
Ja, mange. Men det er deres problem og ikke
mit problem. Man skal ikke tage sig af, hvad
andre siger. Man kan gøre, hvad andre siger
for at være en del af fællesskabet, men så bliver
man nemt trynet ned. Så er man ikke sig selv.
Det er vigtigt at lukke af for andres fordomme
og stå frem og være sig selv.
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Skønt at blive gift
Hvis man har fundet sammen med en kæreste, og man
holder af hinanden, og man altid gerne vil være sammen,
så kan man gifte sig.
Når man gifter sig, så siger man til hinanden, at man vil
være sammen med hinanden altid.
Det er det, som Trine og Dennis har gjort. De er lige
blevet gift, og de har holdt et rigtigt flot bryllup.
Vi siger TILLYKKE til Trine og Dennis og ønsker al
held og lykke fremover!

ULF Ungdom
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Stefan søger kærligheden
Hvordan er det at være med i ULF?
Det er rigtig godt at være med i ULF. Jeg synes, det er
nogle fantastiske møder. Der bliver fortalt en masse
om, hvad der sker. Jeg synes, det er godt, alt det vi får
lagt på Facebook.

Hvad synes du er vigtigt, at vi
arbejder med i ULF Ungdom?
At lave nogle aktiviteter, så vi kan få ULF Ungdom op
at stå. Jeg kunne godt tænke mig, at der sker lidt mere,
vi skal arbejde på at få fat i de unge. Det er også vigtigt,
at vi stadig arbejder og kæmper for lige uddannelsesmuligheder til alle.

Har du en kæreste?
Nej, det har jeg ikke. Jeg kunne godt
tænke mig det på et tidspunkt, aldersgrænse 20-25 år.
Jeg kunne måske møde min kommende
kæreste på KNUUS, jeg skriver med
nogle på fælleschat / privat besked, så
ikke alle kan se det.
Jeg vil gerne have flere fester for unge,
hvor man kan mødes med andre. Jeg
tænker på, om ULF Ungdom kunne
afholde en fest hver 3. måned måske.
Eller undersøge om man kunne få lov til
at leje lokalerne på kontoret i Vejle. Det
skal helst ikke være for dyrt, da vi unge
mennesker ikke har så mange penge.
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Hvordan skal din kommende kæreste være?
Hun må gerne være smuk og dejlig
og have flot hår. Helst en ikkeryger, da jeg ikke bryder mig om
rygere, det lugter. Hun skal være
sød.
Jeg vil gerne se film med hende
og gå i biografen sammen med
hende.
Jeg vil gerne lave mad til hende
en gang i mellem, ellers kunne det
også være hyggeligt at lave mad
sammen, gå ture sammen, gå på
opdagelse sammen i byen.
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Spørgsmål til Nadja og Jimmy
Nadja Løfwall, Fredericia:
Nadja er uddannet brugervejleder i ULF’s projekt ”Det jeg kan, gør jeg selv” i Fredericia
Kommune.

Hvordan er din drømmefyr?
Han er sød og ærlig og forstår mig. Han er sjov
og kærlig og viser mig omsorg. Og så tager han
mig, som jeg er.

Jimmy Andersen, Kolding:
Jimmi Andersen laver selv sin musik. Blandt
andet har han lavet en hyldestsang til Sølund
Musikfestival.
I kan tjekke hans musik på Youtube.com eller
https://www.facebook.com/jimmi.andersen.98

Hvordan er din drømmepige?
Hun er sød, sjov og åben over for, at man har
et privatliv. Det vil sige, hun er en, der giver
sin partner lov til at lave det, han/hun kan lide
at lave.
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