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BOG OM OVERGREB  •  ER DU ULF UNGDOMS NÆSTE FORMAND?
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SEN

Jeg vil gerne benytte lejlig
heden til at sige tak til alle, 
både gæster og frivillige, 
for en super dejlig fest lør
dag den 29. april. Jeg nød 
i den grad jeres selskab og 
håber, at vi kan gentage den 
succesfulde aften en anden 
gang.

Foråret er kommet, og det 
betyder en travl tid for mig. 

FORMANDEN HAR ORDET
AF JETTE TASTESEN FORMAND FOR ULF UNGDOM

Jeg begyndte i vinter i 9. 
klasse på fjernundervisning, 
og når du sidder og læser 
dette blad, har jeg forhå
bentligt overstået mine 
eksamener. Jeg er spændt, 
men klar.

Foråret byder også på 
spæn dende formandsop
gaver. 

ULF og ULF Ungdom har 
besluttet, at 2018 skal være 
et år, hvor vi har fokus på 
ungdommen. Det begynder 
vi allerede nu at gøre klar 
til, og i den forbindelse har 
jeg blandt andet deltaget i 
møder med Karina Adsbøl 

fra Dansk Folkeparti og 
Troels Ravn fra socialdemo
kraterne.

18. maj er jeg blevet bedt 
om at deltage som oplægs
holder på socialtilsynets års
møde. Her skal jeg blandt 
andet give mine og ULF 
Ungdoms bud på, hvad 
vi tænker om det sociale 
tilsyn. 

Herfra skal der lyde et 
ønske om et godt forår og 
en god sommer. Jeg glæder 
mig til at kunne berette om, 
hvad der er kommet ud af 
anstrengelserne til mine 
eksamener.

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

7.
august

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

ann.ulf.dk
Fremhæv

ann.ulf.dk
Gul seddel
Socialdemokratiet

ann.ulf.dk
Fremhæv

ann.ulf.dk
Gul seddel
Vil helst have dette delt mellemforhåbent - lig eller for - håbentlig
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muligheden for at finde ud af mere om ULF 
Ungdom. Der var en helt klar opfattelse 
blandt deltagerne, at det var en hyggelig 
fest og flere så gerne, at der blev arran
geret flere.

Og mon ikke det skulle kunne lade sig 
gøre? ULF og ULF Ungdom vil i 2018 have 
fokus på ungdommen, så hvis der er stem
ning for det, er det bare at komme i gang 
med at arrangere.

Tak til alle deltagere og frivillige for en 
fantastisk hyggelig aften.

I ugerne op til festen har ungdomsfor
mand Jette Tastesen og kasserer Ida Lærke 
Dideriksen været i fuld gang med planlæg
ningen. Alt fra mad, drikkevarer, pynt og 
præmier skulle arrangeres. Og det skal vi 
love for, at de fik gjort. Intet var overladt til 
tilfældighederne. Jette, Ida og fire frivillige 
havde sørget for, at alt var klar, og kl. 15 
kunne Ida mødes med nogle af festdel
tagerne på Fredericia Station, hvorfra de 
fulgtes til årets superfest.

Da festdeltagerne ankom kl. 16, bankede 
DJ’en op for musikken, drikkevarerne 
var kolde og stemningen i top. Der var 
gjort klar til flere konkurrencer med flotte 
sponserede præmier i løbet af aftenen.

Ved 18tiden stod der pizza på menuen, 
og der blevet gået til fadet, for det kræver 
energi at feste. 

Der blev festet, danset, snakket og hygget i 
løbet af eftermiddags og aftentimerne, og 
ved 22.30tiden takkede gæster og frivillige 
for en dejlig aften.

De fleste af deltagerne fortalte, at de havde 
valgt at deltage, fordi de gerne ville feste 
med og møde nye venner. Jeppe fortalte, 
at han var kommet for at møde nye men
nesker og måske få nye venner, da der 
ikke var mange på hans alder, der hvor 
han bor. Et par af deltagerne brugte også 

Lørdag den 27. april afholdt ULF Ungdom SUPERFEST. 
14 festglade ungdomsmedlemmer ankom til forenin-
gernes hus i Vejle for at tage del i festivitassen.

SUPERFEST

ann.ulf.dk
Fremhæv

ann.ulf.dk
Fremhæv

ann.ulf.dk
Gul seddel
deles efter g

ann.ulf.dk
Fremhæv

ann.ulf.dk
Gul seddel
festlighederne(et mere alm. ord)

signenaessing
Gul seddel
Tekst: Morten Smidt
Foto: Signe Naessing
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Formand Jette Tastesen og kasserer Ida 
Lærke Dideriksen er de to kæmpe moto
rer, som har trukket læsset, for at ung
domsfesten kunne blive til noget. Vi har 
taget en snak med dem for at finde ud af, 
hvorfor de kastede sig ud i at arrangere 
en ungdomsfest. 

ULF Ungdom har længe koncentreret sig 
om det politiske, og derfor tænkte Jette 
og Ida, at det vist var på tide, at der skete 
noget andet i ULF Ungdom. ”Vi ville gerne 
lave noget for medlemmerne og skabe et 
fællesskab”, fortæller Jette og Ida. Des
uden var det en god mulighed for at møde 
medlemmerne og at lære dem at kende.

De har brugt mange timer på at arran
gere festen. Alt skulle være på plads, ikke 
mindst økonomien. Ida var rundt og tale 
med forskellige unge mennesker for at 
finde ud af, hvad de var villige til at betale 
for en fest. Jette rendte Vejle rundt for at 
finde sponsorgaver. Desuden har de på 
ugentlig basis diskuteret frem og tilbage 
om det ene og det andet. 

Ida og Jette ville også gerne benytte mulig
heden til at få ideer til, hvordan ULF Ung
dom kan blive mere attraktiv for de unge. 
Men frem for alt er medlemmer af ULF 
Ungdom unge mennesker, og unge men
nesker vil gerne være sociale og feste. Så 
derfor var det jo klart for Jette og Ida, at 
de måtte arrangere en fest.

HVORFOR ARRANGERE
EN UNGDOMSFEST?

ann.ulf.dk
Fremhæv

signenaessing
Gul seddel
Tekst: Morten Smidt
Foto: Signe Naessing
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ULF Ungdoms udsendte var ikke sen til 
at springe ind i kampen, da det blev tid 
til stoledans. En disciplin jeg tidligere har 
haft stor succes med. 

Dansen startede ud, og der skal ikke her
ske tvivl om, at jeg følte mig super skarp. 
Men et lille break i musikken gjorde, at 
jeg mistede koncentrationen, og da DJ’en 
øjeblikket efter standsede musikken, stod 
jeg tilbage som den første uden en plads. 

ØV, ØV, ØV! Her havde jeg ellers lige 
haft så store forhåbninger. Nå, men sådan 
er det jo. Stoledansen fortsatte, og der 
var mange drabelige kampe. Men efter 
omkamp, kunne Andreas lade sig hylde til 
tonerne af ”WE ARE THE CHAMPIONS”. 
En fortjent vinder af konkurrencen.

Konkurrencer hører sig til, når ULF Ungdom holder fest. 
Og der var flere af dem.

ØV, JEG TABTE

ann.ulf.dk
Fremhæv

signenaessing
Gul seddel
Tekst: Morten Smidt
Foto: Signe Naessing
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RÅ HAL • AARHUS 
7. september 2017 • kl. 10.30 - 18.00

www.ulf.dk

KUNST • HÅNDVÆRK • DESIGN
MARKED PÅ GODSBANEN

Fordi det er lavet af udviklingshæmmede, behøver det ikke være grimt

Et samarbejde mellem Udviklingshæmmedes LandsForbund og SÆRSYN

I ULF vil vi gerne slå et slag for 
alt det gode kunsthåndværk, 
som bliver produceret rundt om i 
landet. Derfor har vi sat et kunst-, 
håndværk- og design marked op til 
september.

Producerer I kunsthåndværk eller 
andre artikler og varer, som I har 
lyst til at få med, så kan I tilmelde jer 
via www.ulf.dk.  I er også altid meget 
velkomne til at kontakte Signe på 
signe@ulfmedie.dk. Hun er klar til 
at besvare alle jeres spørgsmål.

En stand koster 700 kr for hele 
dagen, og vi har borde og stole 
klar til jer. I skal selv udsmykke 
og lave flotte udstillinger med 
jeres varer. På ulf.dk ligger der 
inspirationsmateriale klar til jer.

Vi sætter en dyd i, at det er det 
gode håndværk, det gode design 
og den gode kunst, som skal vises 
til omverden. Og vi håber, I vil være 
med til at vise verden, at bare fordi 
det er lavet af udviklingshæmmede, 
så behøver det ikke være grimt.   

RÅ HAL • AARHUS 
7. september 2017 • kl. 10.30 - 18.00

www.ulf.dk

KUNST • HÅNDVÆRK • DESIGN
MARKED PÅ GODSBANEN

Fordi det er lavet af udviklingshæmmede, behøver det ikke være grimt

Et samarbejde mellem Udviklingshæmmedes LandsForbund og SÆRSYN

I ULF vil vi gerne slå et slag for 
alt det gode kunsthåndværk, 
som bliver produceret rundt om i 
landet. Derfor har vi sat et kunst-, 
håndværk- og design marked op til 
september.

Producerer I kunsthåndværk eller 
andre artikler og varer, som I har 
lyst til at få med, så kan I tilmelde jer 
via www.ulf.dk.  I er også altid meget 
velkomne til at kontakte Signe på 
signe@ulfmedie.dk. Hun er klar til 
at besvare alle jeres spørgsmål.

En stand koster 700 kr for hele 
dagen, og vi har borde og stole 
klar til jer. I skal selv udsmykke 
og lave flotte udstillinger med 
jeres varer. På ulf.dk ligger der 
inspirationsmateriale klar til jer.

Vi sætter en dyd i, at det er det 
gode håndværk, det gode design 
og den gode kunst, som skal vises 
til omverden. Og vi håber, I vil være 
med til at vise verden, at bare fordi 
det er lavet af udviklingshæmmede, 
så behøver det ikke være grimt.   

signenaessing
Gul seddel
Der kommer ny side
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”Mine forældre blev skilt i 
november 1984. I februar 
måned 1985 fandt min mor 
sig en ny kæreste, som var 
30 år ældre end min mor. Det 
var en sommerdag, jeg blev 
misbrugt første gang. 

Jeg troede, at vi skulle 
hente havemøbler, men så 
begyndte han at kysse mig 
og røre ved mig. Jeg var 13 
år og forvirret. Jeg vidste jo 
godt, at det var forkert, det 
han gjorde ved mig.”
uddrag fra Bettinas historie

HVER ENESTE DAG SKER DER 
SEKSUELLE OVERGREB
– nogle af dem er mod mennesker med et 
udviklingshandicap. Og måske foregår der mange, 
mange flere, end man tror.
I ULF mener vi, det er vigtigt at få sat fokus på 
seksuelle overgreb begået mod mennesker med 
udviklingshæmning. Det er vigtigt, at vi får 
fortalt, at det foregår. 
Og det er også vigtigt, at vi finder ud af, hvad 
man kan gøre ved det. 
Hvem skal man kontakte, hvis man er udsat for et 
overgreb? Hvad skal man gøre bagefter, hvor man 
er ked af det, bange og ikke ved, hvordan man 
kan håndtere de følelser, man har?

EN NY BOG OM OVERGREB SKRIVES 
HOS ULF
Morten, Joan og Signe arbejder over de næste 
måneder med netop alle de ting, som er forbundet 
med et seksuelt overgreb.

De skal snakke med politiet, psykologer, 
seksualvejledere, pårørende og udsatte. Og ud af 
det kommer der en bog, som ikke kun kan sætte 
fokus på problemet, men også være en guide 
tilhvordan man kan gøre, hvem man kan snakke 
med, hvor man kan henvende sig osv., hvis man 
har været udsat for et overgreb.

VIL DU FORTÆLLE DIN HISTORIE ELLER 
DELE DIN ERFARING?
Har du været udsat for et seksuelt overgreb, eller 
kender du én, som har? 

Er du pårørende eller arbejder du et sted, hvor der 
har været et overgreb?

Så vil vi gerne fortælle din historie. Og du kan 
være 100% anonym, hvis du ønsker det.

Skriv til Morten på ulf@ulf.dk eller ring på 
7572 4688. Han er klar til at snakke med dig.

”Mine forældre blev skilt i 
november 1984. I februar 
måned 1985 fandt min mor 
sig en ny kæreste, som var 
30 år ældre end min mor. Det 
var en sommerdag, jeg blev 
misbrugt første gang. 

Jeg troede, at vi skulle 
hente havemøbler, men så 
begyndte han at kysse mig 
og røre ved mig. Jeg var 13 
år og forvirret. Jeg vidste jo 
godt, at det var forkert, det 
han gjorde ved mig.”
uddrag fra Bettinas historie

HVER ENESTE DAG SKER DER 
SEKSUELLE OVERGREB
– nogle af dem er mod mennesker med et 
udviklingshandicap. Og måske foregår der mange, 
mange flere, end man tror.
I ULF mener vi, det er vigtigt at få sat fokus på 
seksuelle overgreb begået mod mennesker med 
udviklingshæmning. Det er vigtigt, at vi får 
fortalt, at det foregår. 
Og det er også vigtigt, at vi finder ud af, hvad 
man kan gøre ved det. 
Hvem skal man kontakte, hvis man er udsat for et 
overgreb? Hvad skal man gøre bagefter, hvor man 
er ked af det, bange og ikke ved, hvordan man 
kan håndtere de følelser, man har?

EN NY BOG OM OVERGREB SKRIVES 
HOS ULF
Morten, Joan og Signe arbejder over de næste 
måneder med netop alle de ting, som er forbundet 
med et seksuelt overgreb.

De skal snakke med politiet, psykologer, 
seksualvejledere, pårørende og udsatte. Og ud af 
det kommer der en bog, som ikke kun kan sætte 
fokus på problemet, men også være en guide 
tilhvordan man kan gøre, hvem man kan snakke 
med, hvor man kan henvende sig osv., hvis man 
har været udsat for et overgreb.

VIL DU FORTÆLLE DIN HISTORIE ELLER 
DELE DIN ERFARING?
Har du været udsat for et seksuelt overgreb, eller 
kender du én, som har? 

Er du pårørende eller arbejder du et sted, hvor der 
har været et overgreb?

Så vil vi gerne fortælle din historie. Og du kan 
være 100% anonym, hvis du ønsker det.

Skriv til Morten på ulf@ulf.dk eller ring på 
7572 4688. Han er klar til at snakke med dig.

ann.ulf.dk
Fremhæv

signenaessing
Gul seddel
Der kommer ny side fra Signe
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Den nuværende formand, Jette Tastesen, 
falder nemlig for aldersgrænsen og kan 
derfor ikke fortsætte. Det skal nævnes, at 
opgaven som ungdomsformand er uløn
net, frivilligt arbejde. 

Blandt formandens opgaver kan blandt 
andet nævnes: at være ULF Ungdoms 
ansigt udadtil. Det vil sige, at det er for
manden, som udtaler sig til pressen, når 
det drejer sig om ULF’s ungdomsarbejde. 

Når ULF og ULF Ungdom til efteråret holder landsmøde, er 
det blevet tid til at vælge en ny formand for ULF Ungdom.

ER DU ULF UNGDOMS
NÆSTE FORMAND?

Formanden deltager desuden også i møder 
med politikere, embedsmænd og andre 
for at give dem et indblik i de tanker og 
værdier, der ligger til grund for ULF og 
ULF Ungdom.

Især uddannelsesområdet fylder meget i 
arbejdet som ungdomsformand. Jette har 
brugt megen tid og mange kræfter på at få 
lavet ændringer af den særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelse.

Har det fanget din interesse, og kunne 
du tænke dig at få mere information om 
arbejdet som ungdomsformand, kan du 
kontakte ULF på mail: ulf@ulf.dk eller på 
telefon 75 72 46 88. 

Du kan også kontakte den nuværende for
mand på mail: ulfungdom@ulfungdom.
dk eller på telefon 21 24 82 88.

ann.ulf.dk
Fremhæv

signenaessing
Gul seddel
Slet

signenaessing
Gul seddel
Helst ikke mailadresser i to linjer

signenaessing
Gul seddel
Som formand får du hjælp og støtte til  arbejdet fra ULF kontoret. Formændene er pt. på kontoret hver onsdag, hvor de sammen med Morten gennemgår mails, planlægger aktiviteter, skriver pressemeddelser og meget andet.  

signenaessing
Fremhæv






