Vi elsker ferie

UNGE•LIGHED•FÆLLESSKAB
Vi har festet i
Bulgarien

Tag med
ULF Ungdom til
datingfest
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Vi er glade
for inklusion
Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden. Der er mange
der er utilfredse med, hvordan
det kører i folkeskolen.
Der er også mange, der brokker sig over inklusion. Og nogle
snakker nedsættende om ”inklusionsbørn.”
Men børn og unge med særlige behov skal man tale pænt
om. Det er ikke vores skyld, hvis

der er problemer i skolen. Så er
det politikerne og skolelederne
man skal gå til.
Vi vil bare gerne være en del
af fællesskabet og være på lige fod
med alle andre. Derfor synes vi,
at inklusion er en god ting.
Men vi mener også, at vi skal
være i klasse med andre på vores
eget niveau. Vi vil ikke sidde i en
klasse og sakke bagud.

F Ø L G O S PÅ

ULF Ungdom er kommet på Instagram. Det er
en app på telefonen, hvor man kan dele billeder
med hinanden. Vores brugernavn er:
ULF_Ungdom. Du kan følge vores profil, vi lægger
hele tiden nye billeder ud. I kan også dele billeder
med os og med jeres venner.

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!

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:
Jette Tastesen
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:
Tirsdag kl. 9.00-16.00

DEADLINE FOR
NÆSTE NUMMER
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ULF holder landsmøde
søndag den 11. oktober 2015 kl. 11-16

Det foregår i Kulturhuset,
Rytterkassernen 1 i Odense
og varer fra klokken 11 til 16.
Hvis du ikke ved, hvordan
du kommer til Odense, så
kan kontoret hjælpe dig
med at finde en rejsekammerat. Rejsekammeraten
kan rejse gratis med til
landsmødet.
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Ring til ULF-kontoret på
tlf. 75 72 46 88 eller skriv til
ulf-ungdom@ulf-ungdom.dk
hvis du vil høre mere om,
hvordan du kan komme
med.
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Vi har været i Golden Sands i
Bulgarien midt i juli måned.
Det har været en rigtig sjov
tur. Vi har været ude at være
kulturelle, set på kirker, fjollet
rundt på stranden, været i ballongynger, været ude at sejle,
og så har vi fået noget godt at
spise og været i byen og fået
en masse lækre drinks.

ULF Ungdom
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Fuerteventura
Ferie og vintersol

Tag med ULF Ferie til den skønne ø Fuerteventura. Fuerteventura er en af de Kanariske øer, der ligger vest for Afrikas
nordkyst. Derfor er vejret dejligt lunt, selv når det er vinter
i Danmark.
Ophold på det 3-stjernede Hotel Broncemar, der ligger tæt på
både by og strand. Hotellet har egen kiosk og pool/snack bar.
Bravo Tours tilbyder flere spændende udflugter, tag f.eks.
med på jeepsafari og ørundtur eller brug eftermiddagen på en
solstol ved poolen.
BEMÆRK! På denne tur er der også afgang fra Aalborg, hvis
der er nok tilmeldinger.
Rejsetidspunkt og priser
Afrejse: 29. februar 2016 - Hjemkomst: 7. marts 2016
Pris: Kr. 9.150,- pr. pers. i delt dobbeltværelse
Tillæg for eneværelse: Kr. 1.000,Inkluderet i prisen
• Fly Kastrup/Billund/Aalborg - Fuerteventura t/r
• Mad ombord på flyet
• Transport fra lufthavn til hotel t/r
• Hotelophold med all inclusive
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Deltagelse af ULF Ferie Støtteteam
Tilmelding
Senest 1. november 2015.
Betaling
Depositum: Kr. 2.800,- betales senest 1. november 2015.
Restbeløbet betales senest 20. december 2015.
Reg. nr.: 7244 - Kontonr.: 1233219
Tekst: dit navn/Fuerteventura
Forbehold
Forbehold for ændringer, udsolgte pladser,
trykfejl, prisstigninger, aflysninger m.m.
Foreningsstøtte
Når man bestiller en ferie hos ULF Ferie, går der 200 kr. til
støtte af Udviklingshæmmedes Landsforbund.
ULF Ferie - Dæmningen 58 - 7100 Vejle - Mobil 21 22 27 98 - www.ulf-ferie.dk - info@ulf-ferie.dk

ULF Ungdom
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Tag med ULF Ungdom til

datingfest

Lørdag den 28. november til søndag den 29. november
på Skanderborg Vandrerhjem.

Det bliver en sjov aften med god mad, rigeligt
at drikke, musik, dans og hygge. Overnatning
i hytter på vandrerhjemmet.
Kontakt ULF-kontoret hvis du vil tilmelde dig
eller høre mere: tlf. 75 72 46 88 / ulf@ulf.dk

ULF Ungdom
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NEJ!

JO!

Hvor meget må pædagoger bestemme?
ULF Ungdom har lige snakket med en fyr i Aarhus, der skulle skynde sig hjem til
sit bofællesskab. For hvis han kom for sent, måtte han ikke mere komme i klub.
Det skal pædagogerne da ikke bestemme! Det er så uretfærdigt! Vi har spurgt
folk, hvad de mener om sagen.
Birgit Nielsen, Svendborg:
Du har ret.
Tina Jyrs:
Det har du ret i. Det bestemmer han da selv.
Erik Fjordvald, Grindsted:
Jeg gir ikke en skid for pædagoger. De skulle
tage og læse videre til menneske.
Karina Adsbøl, Vamdrup:
Nej de skal da ej. Han er vel over 18 år.
Torben Jensen, København:
Det synes jeg ikke, de kan tillade sig. Hvad
bilder de sig ind? De er dumme.
ULF Ungdom

Kirsten Bastholm Christensen, Vissenbjerg:
Derfor er det i hvert fald godt, at vi har ULF,
og at vi står sammen, når der er uretfærdigheder til.
John Allan Poulsen, Holbæk:
Det er os, der bestemmer og ikke pædagogerne. De skal nok tage selvbestemmelsen
fra en.
Lene Henriksen, Holbæk:
Det kommer an på, hvad han har gjort eller
har lavet en aftale med dem om. Ellers er
det os, der bestemmer, og vi kan også få en
advokat på, hvis det er sådan. Ellers kan ULF
hjælpe, de er gode.
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VI STOPPER MOBNING!

ULF Ungdom har fået penge til et projekt
om mobning. Vi skal ud at fortælle om mobning. Hvad er mobning? Hvorfor mobber
man? Hvordan stopper man mobning? Og
hvordan taler man om det?
Vi har lavet noget nyt materiale, så nu skal
vi ud og snakke med jer ude i landet om det.
Der indgår både oplæg, samtaler, små sjove
øvelser og videoklip.
Vi kommer bl.a. til Esbjerg, Odense, København, Århus og Vejle. Hold øje med Facebook
og med postkassen. Ellers kan I altid kontakte
os og høre mere.
Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at være
frivillige i projektet o, mobning, så kontakt os.
ULF Ungdom
Telefon 75 72 46 88
ulf-ungdom@ulf-ungdom.dk
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