
2. årgang • nummer 4 • december 2016

JETTES TALE TIL DEMONSTRATION I ÅRHUS  •  EN POLITIKER KOM PÅ BESØG 
VIL DU VÆRE MED TIL AT LAVE DEN NYE KNUUS.DK SIDE?  •  JULEHILSEN FRA 
FORMANDEN  •  SEX OG KÆRESTER RÅDGIVNING  •  ULF FERIE: MUSICALWEEKEND

UNGE • LIGHED • FÆLLESSKAB



A

Engstien 2A - 6000 Kolding - Tlf. 7552 5344
www.bovia.dk - info@bovia.dk

OTTERUP
Nørregade 2 . 5450 Otterup

Tlf. 64 82 18 81

BYGMA SØNDERBORG
Elholm 5  ·  6400 Sønderborg

Tlf.: 7443 1717  ·  Fax: 7443 1797
soenderborg@bygma.dk  ·  www.bygma.dk

   
   

   
17

 M
IN

          
      20 MIN

      24 MIN

27 MIN

           34 MIN 

31 MIN

NØRRESUNDBY:
LØVVANGEN
LINDHOLM
NØRRE UTTRUP

10 MIN
8 MIN
9 MIN

AALBORG

VESTBJERG

VESTER HASSING
ULSTED

GANDRUP

HALS

HOU

Lindholm Søpark 4, 9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 30 66, E-mail: info@sundbyhvorup.dk

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

Dagli’ Brugsen Særslev
Vestergade 18 · 5471 Søndersø

Tlf. 64 84 13 84

FIND OS PÅ FACEBOOK

www.asia-restaurant.dk

ODENSE:
Tagtækkervej 8, 5230 Odense M ......Tlf. 55 98 55 55

MIDDELFART:
Østergade 50, 5500 Middelfart  ........Tlf. 64 40 61 40

AARHUS:
Tagtækkervej 8, 5230 Odense M ......Tlf. 55 98 55 55

   Kvalitetsprodukter siden 1988

Branddøre    Sikkerhedsdøre    Ståldøre    Brandporte    Brandvinduer 

Tlf.:  8711 0090
www.multitek.dk

Fabriksvej 13 . 7760 Hurup Thy



ULF UNGDOM 3

FOTO
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SEN

Så er vi snart ved enden af 
dette år. 2016 har været et 
spændende år for mig som 
formand.

Vi har arbejdet meget med 
mobning her i ULF Ung-
dom. Et problem, som vi 
slet ikke er færdige med at 
arbejde på. For der foregår 
alt for meget mobing af os 
mennesker med udviklings-
hæmning rundt om i landet.

FORMANDEN HAR ORDET
AF JETTE TASTESEN FORMAND FOR ULF-UNGDOM

Det har også været et år, 
som har handlet meget 
om medborgerskab. Bl.a. 
afholdte ULF i oktober en 
konference om det emne, 
hvor jeg også var på talersto-
len for at give min mening 
til kende og for at fortælle 
om min egen udvikling.

Jeg talte også ved en 
demon stration i Århus, som 
var en demonstration mod 
besparelser i Århus Kom-
mune. Vi demonstrede også 
imod at blive betragtet som 
en byrde i stedet for en 
gave til samfundet. Også 
her fortalte jeg om min egen 

udvikling, og hvor langt jeg 
er kommet i mit eget liv.

Også uddannelse og arbej-
de har fyldt meget i 2016. 
Senest havde vi besøg af 
Troels Ravn – folketings-
medlem. Med ham snak-
kede jeg om, at vi menne-
sker med udviklingshæm-
ning også gerne vil have en 
uddannelse og et ordentligt 
arbejde.

Jeg glæder mig til 2017, 
som jeg er sikker på også 
bliver et spændende år. Og 
så ønskes du en glædelig 
jul og et godt nytår.

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
E-mail: info@danskbladservice.dk

– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

DEADLINE FOR 
NÆSTE NUMMER

6.
februar

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

FORMANDEN TRÆFFES PÅ KONTORET:
Onsdag kl. 10.00-15.00 

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
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TEKST: JETTE TASTESEN

giver et knæk i ens selvtillid. Der er ingen 
mennesker, som fortjener den behandling: 
Vi respektere jer, vi behandler jer ordentligt. 
Helt ærligt – I må have dårlig smag i munden 
over, at I kan behandle andre sådan.

I min verden fortjener alle at få en chance 
for at bevise deres værd. Vi taler om en 
gruppe menneske, som er trætte af at blive 
set som en byrde. De er da ligeså meget 
medborgere som alle os andre. I stedet 
for at se dem som en byrde, burde man 
så ikke kigge på, hvordan vi kan få mest 
ud af det til samfundet? 

Det gør man netop ved, at de får lov til 
at bevise, at de rent faktisk har en masse 
ting, de kan bidrage med. Jeg er sikker 
på, at de vil vokse med opgaven og blive 
mere selvstændige…

Du kan læse hele Jettes tale på hendes 
facebookside. Søg efter Jette ULF.

Jeg er udviklingshæmmet, mit handicap 
skal dog ikke forhindre mig i at opnå nogle 
ting her i livet. Personligt har mit handicap 
kun gjort mig stærkere, fordi jeg har lært 
på den hårde måde, at hvis man vil frem i 
livet, skal man kæmpe. Min viljestyrke og 
kampgejst er min stærke side, jeg gør alt 
for at opnå det ønskede resultat.

Da jeg var yngre fik jeg at vide, at jeg dur 
da ikke til noget. De så mig som en ting, 
de bare kunne kaste rundt med, eller jeg 
kunne stå i et hjørne og passe mig selv, 
nærmere betegnet så de mig som en byrde 
og ikke en medborger.

Det er helt forkert i mine øjne, at man over-
hovedet kan se mennesker som en byrde. 
Min mening er, at det slet ikke er i orden. Det 
er så nedværdigende, og man føler sig slet 
ikke som en del af vores samfund, når man 
hele tiden bliver mindet om, at det kan man 
ikke, eller det kan ikke lade sig gøre. Det 

DEN 9. SEPTEMBER HOLDT ULF 
Ungdoms formand, Jette, tale 
ved en demonstration i Århus. 
Demonstrationen handlede om, 
at borgerne sagde nej til flere 
besparelser i Århus Kommune. 
Her er et udpluk af Jettes tale.

JETTES TALE TIL
DEMONSTRATION

I ÅRHUS
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TEKST: SIGN
E N

AESSIN
G

Det er nemlig ministeren, som skal være 
med til at sikre, at STU-tilbuddet kan føre 
til jobs på det ordinære arbejdsmarked. 
Det gør den ikke godt nok i dag.

Troels Ravn fortsætter med at sige, at 
mange mennesker i denne målgruppe 
er i stand til at rykke ved grænserne og 
den normale opfattelse, og de vil være en 
gevinst ude på arbejdspladserne.

I mandags var Troels Ravn MF (S) på 
besøg hos ULF og ULF Ungdom for at 
snakke med vores formænd Jette og Lars. 
ULF havde inviteret Troels for at fortælle 
ham, at rigtig mange udviklingshæmmede 
ønsker kompetencer, så de kan få et job.

Troels skrev efterfølgende i sin pressemed-
delse, at han ønsker, at vi sammen tager 
kontakt til undervisningsministeren for at 
drøfte ønskerne fra mennesker, som nok 
er udviklingshæmmede, men som både 
kan og vil uddanne sig og have job.

EN POLITIKER 
KOM PÅ BESØG
EN POLITIKER KOM PÅ BESØG til en snak om 
 uddannelse og job.
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TEKST: SIGN
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Hvis du vil være med til at hjælpe de 
studerende, så skriv til signe@ulfmedie.dk
Vi skal bruge dig til at stille en masse 
spørgsmål, og du vil måske også skulle 
med en tur til Herning for at snakke med 
de studerende. 

Du skal være bruger af knuus.dk for at 
kunne være med.

Vi laver den sammen med studerende 
på professionsbacheloruddannelsen i 
digital konceptudvikling i Herning. Vi 
håber på, at den nye side kan lanceres 
til april 2017.

Og vi har brug for din hjælp. Vi skal bruge 
din erfaring for at kunne lave den bedste 
version af knuus.dk

HER PÅ ULF OG ULF UNGDOM arbejder vi på at lave en 
ny og forbedret version af knuus.dk. Den nye version 
skal være bedre og meget nemmere at bruge.

VIL DU VÆRE MED 
TIL AT LAVE DEN NYE 

KNUUS.DK SIDE?
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Kære alle medlemmer i ULF Ungdom
I ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
Jeg glæder mig til at se jer i 2017 – som med sikkerhed 
 bliver et spændende og sjovt år.

Formand
Jette Tastesen

Glædelig jul og tak til 
alle annoncører, som har 
støttet os i 2016.
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Telefonen er åben mandag 
kl. 15-17

Ring til os på: 30 48 46 88

Du kan også skrive til os på
knuus.dk

ULF sex & kærester
Rådgivning



Tag med til København og oplev den kendte 
Saturday Night Fever som musical med Silas 
Holst i hovedrollen. Ligesom den kendte film, 
er musicalen bygget på alle Bee Gee’s bedste 
hits.

Dag 1 Vi kører fra Jylland først på morgenen, 
og ankommer derfor i København allerede ved 
frokosttid. Her er der tid til en tur op af strøget, 
samt lidt at spise inden turen går til hotellet. 
På hotellet venter en tre-retters menu, inden 
musicalen venter i Falconersalen.

Dag 2 Efter morgenmad vil der være mulighed 
for et par timers guidet tur i København. - eller 
man kan selv udforske byen. Efter frokost 
sætter vi igen kursen over Fyn mod Jylland.

Rejsetidspunkt og priser
Afrejse d. 25. marts 2017
Hjemkomst d. 26. marts 2017
Pris pr. person i delt 
dobbeltværelse kr. 3.400,- 
Tillæg for eneværelse kr. 450,-
 

Betaling
Hele beløbet betales ved tilmelding. 
Tilmelding senest d. 15. januar 2017
Reg. nr.: 7244 Konto nr.: 1233219
Tekst: Navn/musical

Inkluderet i prisen
• Morgenmad i bussen
• Hotelophold i delt  
 dobbeltværelse
• Aftensmad ( 3– retters menu)
• Morgenmad på hotellet
• Pladser til musical i  
 bedste kategori
• Guidet rundtur i København
• Deltagelse af ULF Feries frivillige

ULF FERIE ARRANGERER

Der er stadig flere ledige pladser på turen til Lalandia i Billund d. 27 – 30. april 2017
Se mere på www.ulf-ferie.dk

MUSICALWEEKEND 
i KØBENHAVN

WWW.ULF-FERIE.DK
TELEFON 21 22 27 98




