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SEN

Velkommen til det nye år. Jeg 
håber, I alle er kommet godt ind 
i det. I 2017 vil vi i ULF Ung-
dom arbejde meget omkring 
sundhed og prøve at skaffe 
flere unge medlemmer. Det er 
vigtigt, at vi passer på os selv. 

Mange udviklingshæmmede er 
ikke for gode til at tage til lægen 
og blive tjekket, og hvis vi kig-
ger på statistikken, er det ofte 
for sent, de finder ud af, at de 
fejler et eller andet, netop fordi 
de ikke kom afsted til lægen før.

FORMANDEN HAR ORDET
AF JETTE TASTESEN FORMAND FOR ULF UNGDOM

Derfor har vi i ULF valgt, at det-
te er året, hvor vi skal arbejde 
med sundhed. Vi skal også have 
et samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse om Knæk Cancer 
Kampagnen, hvor vi vil være 
med til at samle en masse 
penge ind. Vi vil blandt andet 
lave vores egen folder omkring 
knæk cancer, så det er nemmere 
for vores medlemmer at forstå.

Vi vil også meget gerne ud i 
medierne/pressen. Vi vil lægge 
meget arbejde i vores projekt, 
som starter i marts og slutter 
i uge 43, hvor det slutter med 
det store Knæk Cancer Show. 
Jeg er sikker på, at det bliver 
rigtig spændende.

Vi har også i ULF Ungdom 
snakket meget om, hvad vi 

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

8.
maj

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

kan gøre for at få fat i vores 
medlemmer. Vi er nået frem til, 
at vi gerne vil lave nogle små 
ture for vores unge medlem-
mer, blandt andet er vi ved at 
planlægge en fest, som vi meget 
gerne vil holde for jer. Festen 
kan du læse mere om i bladet.

Vi håber, at alt dette kan være 
medvirkende til, at vi kan 
skaffe flere nye, aktive med-
lemmer, fordi vi i ULF Ungdom 
har brug for mange nye, unge 
medlemmer. Vi kunne tænke 
os, at der skete lidt mere i ULF 
Ungdom – at vores medlem-
mer blev mere aktive.

Kender du nogen, som vil være 
oplagte medlemmer af ULF 
Ungdom? Så kan de melde sig 
ind på vores hjemmeside ulf.dk
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Har du festtøjet klar? Vil du danse til musik fra den sejeste DJ? Kan du lide pizza? Og har du 
lyst til at møde andre SUPER festlige unge mennesker? Så skal du med til SUPER fest.

Og sådan en arrangerer ULF-Ungdom lørdag d. 29. April kl. 16 til 23 i Foreningernes Hus i Vejle.

Vi har bestilt pizza til os alle, drinkskortet er klar, chips og snack er også bestilt, og vi er 
allerede gået i gang med at planlægge bordpynt og udsmykning.  Og så har vi bestilt en SUPER 
sej DJ, som kommer og holder musikken på kogepunktet festen igennem.

Hele herligheden koster 250 kr. pr. person. Og du kan tilmelde til dig til Ida på 
superfest@ulf-ungdom.dk eller på telefonnr: 7572 4688. Du kan også tilmelde dig på www.ulf.
dk. Du skal bare klikke på billedet med SUPER fest.

Vi håber at se mange af jer  til en rigtig hyggelig SUPER aften.
Ida og Jette fra ULF-Ungdom

Superfest
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derne. Alt sammen holder Rasmus styr på 
med et ugeskema, som han laver sammen 
med en af pædagogerne. På ugeplanen 
kan han også se, hvornår det er hans tur 
til at lave mad.

Når der en gang imellem er tid til at slappe 
af, holder Rasmus af at spille konsolspil. 
Og Rasmus går op i det. På hylden på 
værelset er der således en masse spil, men 
også én PlayStation 3, én PlayStation 4 
samt en Wii. Så jo, på Jobkollegiet er der 
både plads til hygge og spil.

Jobkollegiet er et tilbud til unge med sær-
lige behov i alderen 18 til 30 år, og vi har 
mødt 25-årige Rasmus Breindahl, som bor 
i et af husene. 

Med glæde i øjnene fortæller Rasmus om, 
hvor fedt han synes, det er at bo på Jobkol-
legiet. Rasmus har, ligesom alle de andre 
unge på kollegiet, sit eget værelse, men 
han opholder sig lige så gerne i stuen med 
vennerne, hvor der hygges og laves fælles 
aktiviteter, ligesom der også en gang om 
ugen er fællesspisning.

Rasmus har en travl hverdag. Tre dage om 
ugen arbejder han i et supermarked, hvor 
han blandt andet sørger for at fylde varer 
på hylderne. De resterende to hverdage 
bruger Rasmus på idræt. Der er tale om 
en veltrænet ung mand. Ud over de to 
dage på idrætshøjskolen går Rasmus til 
svømning og fitness, og så er han stor 
fan af fodboldspilleren Ronaldo, som ses 
på flere plakater rundt om på væggene 
på værelset.

De daglige pligter skal naturligvis også 
klares. Rasmus sørger for, at værelset er 
pænt og ryddeligt og sammen med de 
andre unge på jobkollegiet, bliver der også 
en gang om ugen gjort rent i fællesområ-

I ÅRHUS FORSTADEN BRABRAND ligger der to store, 
men hyggelige huse. Her har Jobkollegiet til huse. 

RASMUS B. BOR 
PÅ JOBKOLLEGIET
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Da vi møder Louise, er hun i gang med at 
male et stort værk, som hun skal have med 
på en udstilling i marts måned. Louises 
kunstværker er malet med stor kraft og 
impulsivitet og er inspirereret af naturen. 

Udstillingen, som Louise skal være en 
del af, er en del af Århus’ udnævnelse til 
Kulturhovedstad 2017. Direkte adspurgt 
om, hvad hun følte, da hun fik at vide, at 
hun skulle deltage i udstillingen, svarer 
Louise, at hun ”blev glad på en speciel 
måde”. Det har ikke noget med stolthed at 
gøre, fortæller Louise, men glad det blev 
hun. For Louise og de andre kunstnere 
på KARAVANA er det kunstnerens egen 
tilfredshed, som er vigtigst. 

På KARAVANA inspirerer de mange kunst-
nere hinanden, og det giver stedet en helt 
speciel dynamik med mange flotte værker. 
Og flotte er værkerne, både fordi der er 
tale om meget talentfulde kunstnere, men 
også fordi der bliver lagt vægt på, at det er 
et stykke kunstnerisk arbejde, og at man 
derfor gør sig umage.

Den kunst, som bliver fremstillet på KARA-
VANA, er efterspurgt. Flere offentlige og 

PÅ ATELIER KARAVANA, som er et kunstnerisk værksted, 
mødte vi den 30-årige kunstner, Louise Thykær, til en 
snak om kunst og det at være en del af det kreative 
miljø på KARAVANA. 

KARAVANA 
ET KUNSTVÆRKSTED

private virksomheder kontakter KARAVA-
NA og køber værker, som pryder kontorer 
og mødelokaler rundt omkring. 

Har du selv lyst til at se nogle de af fine 
værker, er der hver torsdag fra kl. 14-17 
mulighed for at komme forbi KARAVANA 
og se huset og købe nogle kunstværker. ➤
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OM KUNSTNERHUSET
KARAVANA
Kunstnerhuset KARAVANA driver pro-
fessionelt teater, band og atelier for 
voksne med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne. Det blev oprettet i 
1993 og i 2012 flyttede det ind i helt 
nye lokaler på Graham Bells Vej i 
Århus. Du kan læse mere om Kunst-
nerhuset KARAVANA på:

www.kunstnerhusetkaravana.dk

Adressen er: Kunstnerhuset KARAVANA, 
Graham Bellsvej 1A, 8200 Århus N. Har du 
lyst til se den udstilling, Outsider Art, som 
Louise er en del af, åbner den i Hinnerup 
Kulturhus lørdag den 4. marts.

LANDSMØDE I ULF UNGDOM
ULF UNGDOM AFHOLDER LANDSMØDE DEN 15. OKTOBER 2017 I ODENSE

På valg er formanden. Indkomne forslag skal sendes til ULF senest 3 måneder før 
landsmødet.

Forslag sendes til: ULF, Dæmningen 58, 7100 Vejle eller på mail: ulf@ulf.dk
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TEKST: IDA O
G JETTE

Du skal bare komme med dit gode fest-
humør og være med til at gøre festen til 
en SUPERgod oplevelse.

Hele herligheden koster 250 kr. pr. person. 
Og du kan tilmelde dig til Ida på super-
fest@ulf-ungdom.dk eller på telefonnr.: 
7572 4688. Du kan også tilmelde dig på 
www.ulf.dk. Du skal bare klikke på bil-
ledet med SUPERfest.

Vi håber at se mange af jer til en rigtig 
hyggelig SUPERaften.

For at deltage i SUPERfesten skal man 
være medlem af ULF Ungdom. Men det 
kan du sagtens nå at blive. Du tilmelder 
dig bare på ulf.dk

Og sådan en arrangerer ULF Ungdom lør-
dag den 29. april kl. 16 til 23 i Forenin-
gernes Hus i Vejle.

Vi har bestilt pizza til os alle, drinkskortet 
er klar, chips og snack er også bestilt, og vi 
er allerede gået i gang med at planlægge 
bordpynt og udsmykning. Og så har vi 
bestilt en SUPERsej DJ, som kommer og 
holder musikken på kogepunktet festen 
igennem. 

Forskellige aktiviteter og festlege har vi 
også planlagt. Og har du lyst til at komme 
udklædt som SUPERman eller SUPERkvin-
de, så har vi en præmie klar til dig.

Med andre ord; vi har sørget for det hele. 

Har du festtøjet klar? Vil du danse til musik fra den 
sejeste DJ? Kan du lide pizza? Og har du lyst til at 
møde andre SUPERfestlige unge mennesker? Så skal 
du med til SUPERfest.

VI HOLDER
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Sommer med sol, varme og god musik. 
ULF tager på festivaltour.

ULF har besluttet at tage rundt på forskellige festivaller i 
løbet af denne sommer. Det gør vi, fordi vi gerne vil mødes 
med så mange medlemmer som overhovedet muligt. Uden 
medlemmer er ULF nemlig ingenting. 

Ses vi?

Vi glæder os til at komme rundt og hilse på. 
Du kan bl.a. møde os på 

Sjællands Festival
onsdag d. 31. maj og torsdag d. 1. maj

www.ulf.dk




