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SPIS MED ULF UNGDOM  •  TIL MØDE MED TROELS
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Jeg håber, I alle har haft en dejlig 
jul med dem, I holder mest af. 
Og at I fik fejret et fantastisk 
nytår sammen med venner og/
eller familie.

2019 er året, hvor vi ved, vi 
skal have folketingsvalg. Men 
hvornår er i skrivende stund sta-
dig usikkert. Lars Løkke Rasmus-
sen skal udskrive valg tre uger 
før den senest mulige valgdato 
17. juni 2019. Tænker det nok er 
sket, når bladet her udkommer.

Ved dette valg er det som 
altid en god ide at tænke sig 
om, inden man sætter sit kryds. 

De sidste mange år har været 
præget af besparelser på han-
dicapområdet, og der er ikke 
så mange varme hænder som 
tidligere. 

POLITIKERE LYTTER NU
Lige nu snakker de rigtig meget 
om, at der kommer flere og flere 
ældre, og der mangler varme 
hænder og ressourcer. Men 
jeg synes tit, at de glemmer os 
handicappede. Og det, synes jeg 
bestemt ikke, er okay. 

Til næste folketingsvalg er  
der fire, der stille op som 
statsminister-kandidater: Lars 
 Løkke Rasmussen (Venstre), 
som er statsminister i dag, og 
Mette Frederiksen (Socialdemo-
kratiet) er de to kandidater fra 
de store partier. Men faktisk har 
Uffe Elbæk fra Alternativet og 
Pernille Skipper fra Enhedslisten 
også sagt, at de vil pege på sig 
selv til posten som statsminister.

I valgkampen op til folke-
tingsvalget er der valgmøder, 

FORMANDEN HAR ORDET
AF RIKKE SØRENSEN, FORMAND FOR ULF UNGDOM

Sæt kryds ved en bedre fremtid
hvor man kan få svar på nogen 
af sine spørgsmål til de politi-
kere, som gerne vil vælges ind 
i Folketinget. Spørgsmålene kan 
for eksempel være:

•  Vil du arbejde for, at der kom-
mer flere penge til handicap-
området? 

•  Vil du arbejde for, at kommu-
nerne stopper besparelserne 
på handicapområdet? 

•  Vil du sørge for, at jeg – og 
andre med handicap – kan få 
den hjælp i min hverdag, jeg 
behøver?

•  Vil du sørge for, at min hjem-
mevejleder stadig kommer, 
som han/hun plejer?

•  Vil du stoppe de mange 
besparelser på personalet på 
mit bosted eller støttecenter?

X VED DEMOKRATIET
Der er selvfølgelig mange andre 
spørgsmål, man kan stille. Tænk 
på din hverdag og på, hvad du 
synes, politikerne bør tage stil-
ling til.

Debatten med politikerne i 
forbindelse med valgkampen 
er vigtig. Og det er vigtigt, at 
vi i ULF Ungdom også blander 
os. Det kan være på valgmøder. 
Eller du kan finde politikerne på 
Facebook og stille dine spørgs-
mål dér. 

Og så er det utroligt vigtigt 
for os allesammen, at vi alle går 
op og sætter vores kryds til fol-
ketingsvalget. For demokratiet 
er sådan, at vi får de politkere 
og den politik, vi selv peger på 
i stemmeboksen.

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

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:
Rikke Sørensen

ANSVARSHAVENDE 
ULF UNGDOM:
Rikke Sørensen

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.  9.00-12.30

Telefonen er altid lukket 
kl. 12.00-12.30

DEADLINE FOR 
NÆSTE NUMMER

13.
maj
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TEKST: RIKKE SØ
REN

SEN

Måske finder hun end-
da nye samarbejdspart-
nere til ULF og ULF 
Ungdom; personer eller 
foreninger, der kæmpe 
for nogle af de samme 
ting.

ULF’erne har alle-
rede aftalt nogle fælles 

sociale arrangementer med LEV på Folke-
mødet, og de to organisationers udsendte 
skal bo på samme hotel.

Folkemødet er en slags politisk festival, 
hvor politikere, organisationer og nysger-
rige mødes for at dele viden og holdninger 
om alt mellem himmel og jord i fire dage 
midt i juni. 

I år foregår det fra den 13. til den 16. 
juni.

Sammen med Jette 
Tastesen og Lars Gjer-
mandsen skal forman-
den for ULF Ungdom 
til sit livs første Folke-
møde her til sommer.

Det glæder hun sig 
utroligt meget til. Rikke 
har høje forventninger 
og store planer om at deltage i debatter 
omkring uddannelse og jobmuligheder for 
unge med særlige behov.

Hun glæder sig til at få spredt budskabet 
om, at alle unge mennesker – også med 
særlige behov – har noget værdifuldt at 
bidrage med til samfundet.

Rikke ser også frem til at følge andres 
debatter, og hun håber at være meget klo-
gere på mange forskellige emner, når hun 
tager hjem fra Bornholm.

ULF Ungdoms formand glæder sig til at opleve sit  
første folkemøde.

ULF TIL FOLKEMØDE
MED LEV

Hun glæder sig til at få 
spredt budskabet om, at 
alle unge mennesker – 
også med særlige behov 
– har noget værdifuldt at 
bidrage med til samfundet.
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Man kan også stille op til bestyrelsen, hvis 
man har lyst til at gøre en forskel for unge 
med særlige behov. Som frivillig i bestyrel-
sen bliver du en del af et kanon fællesskab 
med nye venner og veninder. Vi holder 
fire møder om året. Så det er til at overse.
Når du laver frivilligt arbejde i ULF Ung-
dom, får du dækket dine udgifter til trans-
port, mad og drikkelse. 

Der skal i år vælges:
• En kasserer 
• En næstformand 
• Et bestyrelsesmedlem 

Landsmøde 2019 afholdes et sted i hoved-
stadsområdet 28.-29. september på et van-
drerhjem. Hvilket vandrerhjem er dog ikke 
besluttet endnu. 

Men fordi landsmødet er med overnat-
ning, bliver der god tid til at lære nye 
mennesker at kende.

Formanden går lige nu og planlægger 
en fest lørdag aften med fed musik og sjov.

Landsmødet er en super vigtig ting for 
foreningen ULF Ungdom. Det er på lands-
mødet, man kan komme med sine ønsker 
til, hvad der skal være fokus på de kom-
mende to år.

Du bestemmer selv, om du vil stille op til bestyrelsen 
eller bare være med for sjov, når ULF Ungdom holder 

landsmøde i september.

DU ER OGSÅ
VELKOMMEN

Sæt kryds i kalenderen 

28. og 29. september
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TEKST O
G FOTO

: RIKKE SØ
REN

SEN

“Plads til alle”. “Sjovt og trygt”. Og mere 
i den dur.

Så positive var tilbagemeldingerne fra 
deltagerne ved sidste års ”Ud og spis med 
ULF Ungdom”. Derfor skal det helt klart 
prøves igen.

I år foregår det 6. april 2019 kl. 16-21 i 
FrivilligCenter Vejle, som ligger i Forenin-
gernes Hus, Vissingsgade 31 i Vejle.

Programmet begynder med et kort 
oplæg fra ULF Ferie om mulighederne 
for at deltage i spændende og trygge rejser 
med andre ULF’ere og frivillige hjælpere.

Derefter skal maden laves. Menuen 
bliver lasagne med salat, som deltagerne 
snitter, blander og bager i fællesskab.

Efter maden hjælper alle med at vaske 
op. Og så kan man stille og roligt sidde 
og sludre, spille spil eller lave andre hyg-
gelige ting.

Det koster 100 kroner at deltage, og af 
hensyn til indkøb er det vigtigt, at man 
tilmelder sig senest 3. april på mail: ulf-
ungdom@ulf-ungdom.dk.

Og så ellers bare glæder sig til en hyg-
gelig aften.

”Spis med ULF Ungdom” var en stor succes sidste år. 
Nu gentages den.

HØJT PÅ 
HYGGESKALAEN
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Det kan være svært at gennemskue, hvor 
meget en person med udviklingshæmning 
kan på arbejdsmarkedet. Og hvad vedkom-
mende skal have hjælp til.

Måske kunne det være en løsning at 
lave et kompetence-papir til hver enkelt, 
så arbejdsgivere hurtigt kan danne sig et 
overblik over, hvad du er god til. Og hvad 
du måske ikke kan klare. Eller skal lære. 
Eller have hjælp til.

Det vil nok gøre det nemmere at finde 
et fleksjob, snakkede vi med beskæftigel-
sesminister Troels Lund Poulsen om, da vi 
besøgte ham i december. “Vi” var formand 
for ULF Lars Gjermandsen og formand for 
ULF Ungdom Rikke Sørensen, og vi fik 
en rigtig god snak med ministeren om 
dårlige og langvarige ressourceforløb, 
der ikke fører til job, om problemerne 
med at få gjort klart for arbejdsgiverne, 

hvad vi kan og om behovet for uddan-
nelse efter STU.

Ministeren var meget lydhør og sagde, 
at ministeriet godt var klar over proble-
merne med ressourceforløb. Han fortalte 
også, at regeringen vil gøre en indsats for, 
at flere unge efter STU får en plads på 
arbejdsmarkedet.

Fremover skal udviklingshæmmede måske have et 
kompetence papir med ud på arbejdsmarkedet. 

TROELS LYTTEDE TIL OS

TEKST: RIKKE SØRENSEN • FOTO: THOMAS HOLBERG
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LAVUKSTOCK 
TID: Fredag 10. maj klokken 11 til 21 
STED: Borgervænget 19, København

På programmet er:
Icekiid, Brandon Beal, Bersærk, Anne Dor-
te Michelsen og Maria Bramsen  samt Kops.

FOTO: LAVUK ENTERTAINMENT

En lille buket af sommerens musikfestivaler specielt for mennesker 
med særlige behov. HUSK, at du kan søge din kommune om tilskud til 

hjælper-billet efter Servicelovens § 45, stk. 5 og § 97, stk. 7. 
Musikfestivaler for alle finder du her:

 visitdenmark.dk/da/danmark/rockfestivaler-i-danmark
festivalkits.dk/blogs/festivalnyheder/oversigt-over-danske-festivaler 

ENDELIG SNART FESTIVALSÆSON

SJÆLLANDSFESTIVALEN 
TID: 22. og 23. maj 
STED: Rosenkildevej i Slagelse

En lukket festival for mennesker med fysisk 
og psykisk handicap. To dage i maj med  
liv, glade dage og levende musik fra mid-
dag til aften/nat. I et af teltene på pladsen 
kan du sørme endda møde formanden for 
ULF Ungdom, Rikke Sørensen.

Om onsdagen spiller:
Sunshine Band
Birthe Kjær og Feel Good Band
Michael Learns to Rock 
Folkeklubben
Queen Machine
Alexander Oscar
Martin Jensen

Om torsdagen spiller:
René og Værsgo
Hjalmer
Jacob Dinesen
Anne Dorte og Maria
Infernal

Læs mere: sjaellandsfestivalen.dk

Kim Larsens søn, Hjalmer, spiller på flere 
af sommerens festivaler. FOTO: PHILIP TEMPLE
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SKIVE HANDICAP FESTIVAL 
TID: 4. juni 2019 kl. 9.00-15.30 
STED: Dyrskuepladsen i Skive
En hyggelig endagsfestival i det vestjyske.

På programmet er:
Birthe Kjær, Kandis, Bali Band. 
Jakob Haugaard er konferencier.
Læs mere: 
skivefestival.dk/handicapfest2019

SØLUND MUSIK-FESTIVAL 
TID: 11. til 13. juni 
STED: Dyrehaven 10, Sølund 
ved Skanderborg

SILHUETTEN I ODENSE 
TID: 16. august kl. 11 til 21 
STED: Kansas City, Munkebjergvej 140, 
Odense M

Programmet er endnu ikke helt på plads, 
men Hefty & Jøden er værter, og Hjalmer 
Larsen er blandt navnene på scenen ser 
det ud til. I skrivende stund i hvert fald…

Læs mere: lavukentertainment.dk

Den store festival for mennesker med 
udviklingshæmning med masser af stolte 
traditioner og en 33 år lang historie. 

På scenerne kan du i år bl.a. opleve:

Halberg & Friends
Gnags
Rasmus Seebach
The Minds Of 99
Blå Nætter
Almost AC/DC 
Peter Sommer
The Grenadines
Karl William
Poul Halberg & Friends
Tom Donovan, Læs mere: solundfestivalen.dk

Jacob Dinesen
Lars Lilholt Band
Shaka & Wafande
Hjalmer
Brødrene Olsen
Birthe Kjær & 
The Feel Good Band
Kandis
Maud & Mænd
Souvenirs
Fede Finn & Funny Boyz




