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Vad får man som sduf-medlem?
Vad får du ut av ett medlemskap hos Sveriges Dövas
Ungdomsförbund? Ett kort svar är ”mycket”. Ett längre
svar är så brett att det varierar från person till person.

Som medlem kan du ta del av SDUF:s lägerverksamhet,
som vi ordnar varje sommar sedan flera årtionden tillbaka.
Bara år 2013 ordnas ridläger, nordiskt barnläger, europiskt
barnläger, världsjuniorläger och en språkresa för dig som är
mellan 7 och 17 år. Är du över 18 år? Det finns även läger för
dig som är mellan 18 och 30 år, som nordisk ungdomsläger,
europiskt ungdomsläger och världsungdomsläger som ordnas
med jämna mellanrum.
Som medlem hos SDUF är du också medlem hos en lokal
ungdomsklubb. Du kan välja mellan sex anslutna ungdoms-

klubbar som finns i Göteborg, Norrland, Skåne, Stockholm,
Vänersborg och Örebro.
Klubbarna ordnar olika akiviteter som du kan vara med på.
Du kan också engagera dig i allt från att ordna filmkvällar till
att påverka kommunen.
Du kan också engagera dig på riksnivå genom att sitta med
i SDUF:s arbetsgrupp eller styrelse.
Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig
som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är
döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar. Det viktigaste är att du är teckenspråkig eller intresserad av teckenspråk! Som medlem får
du träffa nya personer, gemenskap och engagera dig.
Vi ser fram emot ditt medlemskap hos oss!
elsa brunemalm, ledamot, sduf

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Förmansvägen. 2, 6 tr
117 43 Stockholm

www.sduf.se
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Mejla: sduf@sdrf.se
Blogg: www.s-d-u.se/blogg
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:
Isabella Hagnell
isabella.hagnell@sdrf.se
073-504 39 33 (sms/3G)

UF Viljan är en liten ungdomsklubb som ligger i Vänersborg.
Vi är sju i styrelsen totalt som kämpar för att få hjulet att
rulla! Vårt största mål är att ungdomarna bosatta i Vänersborg eller som går på Vänerskolan ska ha kul, och att bevara
teckenspråket. Snart ordnar vi en fotbollsturnering (i samarbete
med Ungdoms Idrottsföreningen Viljan) som alltid sker i början
av juni, sen i mitten av sommarlovet har vi en rätt ny tradition, etablerad år 2011, som heter ”Juli-lägret”. Vi har ordnat detta läger två år i rad och som varar över en helg. Men
efter all positiv respons av deltagarna så har vi i år beslutat
och ökat till en hel vecka och flyttat lägerplatsen till Öresjösgården! Tidigare har det varit på vår gård, s.k. ”Hörnet”. Vi har
ofta spontana fina sommarkvällar med hamburgareförsäljning
i samband av någon film eller tv-programvisning. Är ni nyfikna
på oss och vår verksamhet? Besök gärna vår blogg:

www.ufviljan.blogg.se

Glada och soliga hälsningar från UF Viljan!
rebecca jonsson, ordförande

SKUR i Skåne

Tjena alla! Vi i SKUR Skånes Dövas Ungdomsråd fokuserar
nu på att ordna klart de två kommande sommarlägren. Det
första lägret är i Immeln. Och det andra är ett samarbete med
Danmark (det är andra året vi samarbetar). Våra ungdomar
kommer att medverka i deras Landslejr i Danmark. Under
sommaren ordnar vi även flera små aktiviteter som grillning,
bad och eventuellt vattenkrig.
I augusti blir vi även en av huvudarrangörerna till teckenspråkstältet i Malmöfestivalen. Detta sker i samarbete med
flera föreningar runtom i Skåne. Teckenspråkstältet dyker
upp igen efter flera års frånvaro. Under hösten kommer en
stor del av vårt fokus att läggas på Tuffis, vår möteplats för
unga teckenspråkiga. Vi kommer att vidareutveckla den och
förbättra den efter all feedback vi fått. I sommar och tidig
höst kommer vi i SKUR även omstrukturera vår organisation
för en bättre översikt och en mindre arbetsbelastning för alla.
Detta sker direkt efter att de nya styrelsemedlemmarna kommit in i styrelsen.
viktor jäderlund, ordförande

Norrlands Ungdomsklubb

En rad aktiviteter planeras i år. Vi ska ha sommarläger. Information kommer på vår blogg: norrlandsungdomsklubb.blogg.
se. Och så ska vi vara med i Stadskampen i Göteborg i september. Anmäl dig på jusow@live.com eller Juni Sowell på Facebook. I höst ska vi ha Halloweenfest och rådmöte. Eventuellt är
vi med i Nattcupen i samarbete med IK Virtus. Om du vill veta
mer om oss eller har förslag på aktiviteter, ta då kontakt med oss
på norrlandsungdomsklubb@hotmail.com. Vi finns också på
Facebook: Norrlands Ungdomsklubb.
juni sowell, ordförande
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UF Viljan i Vänersborg

GTU i Göteborg

Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb, GTU, är SDUFs
lokala ungdomsklubb i Göteborgsdistriktet. Vårt största
fokus nu ligger på att få en stabil organisationsstruktur och
ordna regelbundna aktiviteter. En stor del av vår sociala
samvaro sker i lokalen hos GDF, Göteborgs Dövas Förening, som vi får låna. Under sommaren planerar vi att ha
någraträffar utomhus där vi bl.a. kör brännboll,
kubb och volleyboll i den natursköna Slottsskogen.
Det blir även några träffar på Solhem på Björkö.
Till hösten planerar vi ett mindre jubileumsfirande
då GTU fyller 60 år. Vi planerar också att ha loppis
och inomhusklättring. Vårt största evenemang
under 2013 blir Stadskampen som vi står värd för.
Då får alla ungdomsklubbar träffas och tävla på
Björkö och övernatta på Solhem. Vi hoppas att många
ungdomar kommer och får en minnesvärd helg på ön!
nicholas winberg, ordförande

SDUR och DUKiS
i Stockholm

Stockholms Dövas Ungdomsråd, SDUR, som bildades 1937,
är en politiskt och religiöst obunden organisation för barn
och ungdomar mellan 6 och 31 år som använder teckenspråk.
SDUR har en fritid- och ungdomsgård som heter DUKiS.
DUKiS har funnits i 21 år och har öppet fyra dagar i veckan
med olika aktiviteter.
Vad händer under sommaren hos oss? En lugn sommar?
Nej, nej! :) Vi och IK Hephata kommer att ha ett efterlängtat
idrottsläger den 17-20 juni för våra ungdomar. DUKiS kommer
även att renoveras under hela sommaren. Du är välkommen
till invigningen den 19 augusti! Då får du även träffa vår nya
personal, tre hos DUKiS och en hos SDUR. I mitten av augusti
är det Kulturfestivalen, vi kommer att ha ett tält där tillsammans med Stockholms Dövas Förening, SDF, för att sprida
kunskap om teckenspråk under dagarna 13-17 augusti. Häng
med och se till att allmänheten blir mer allmänbildad.
Den 18 augusti ordnar vi en vernissage med många duktiga
konstnärer som ställer ut sina verk – kom och bli inspirerad! Gå
in på vår hemsida på www.sdur.se eller på Facebook så har
du koll på allt som sker hos oss.
Hoppas att vi får se dig under sommaren på någon av våra
aktiviteter - annars så får du ha en riktigt skön sommar!
sandra malmlund, ordförande

Örebro Dövas Ungdomsklubb:
orebroung.blogspot.se
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