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Almedalen en succé

Jag kan inte låta bli att skriva att årets Almedalsvecka där SDUF deltog återigen blev en SUCCE! Det är en stor årlig mötesplats för bl.a.
politiker, tjänstemän och intresseorganisationer. Från SDUF var vi
fyra där: Mimmi Granat, Julia Gezelius, Charlotta Sjölander och så jag,
Nicholas Winberg. Vi var på plats tillsammans med andra hörsel- och
intresseorganisationer, SDR, FSDB, DBU, DHB, VIS och WeSign. Tillsammans hade vi en gemensam kampanj, ”Kultur på (o)lika villkor” där
vi lobbade för en kultur i samhället på våra villkor. Det väckte mycket
uppmärksamhet på ön. Nytt för i år var att vi från hörselorganisationerna ordnade två seminarier. Det förstnämnda handlade om arbetsmarknaden för döva där Maria Norberg var på plats och presenterade
sitt projekt, Påjobbet.nu. I panelen satt bl.a. LO-basen Karl-Petter
Thorwaldsson och chefen för Avdelningen rehabilitering till arbete,
Henrietta Stein. Det andra seminaret ”Kultur för alla” hade koppling
till vår kampanj där vi presenterade dövas kultur och gav olika exempel. Ett var den hyllade visukalen Fame. I paneln deltog bland annat
tre riksdagsledamöter från kulturutskottet. En annan anledning till att
denna fantastiska Almedalsvecka fick mycket uppmärksamhet var vår
storsatsning på kommunikation där vi bl.a. använde oss av vår blogg
och Twitter. SDUFs Charlotta Sjölander la ned mycket tid och kraft
på att rapportara om allt som hände på ön. Stor eloge till henne, utan
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henne skulle vi inte haft bra kanaler ut från ön och vi kan vara stolta
över att SDUF har synts mycket tillsammans med andra hörselorganisationer. Till sist vill jag tacka alla som deltog i årets Almedalsvecka. Vi
hoppas på en ny succé nästa år!
nicholas winberg

Nordiskt juniorläger i Danmark
Tidigt på morgonen på Bromma flygplats i Stockholm samlades tre
förväntansfulla deltagare och en ledare för avresa till Malmö. Resan till
Kolding var lång men långtifrån tråkig eftersom vi träffade nya vänner längs vägen. Väl framme så installerade vi in oss på rummen; två
stora sovrum för deltagarna, och en liten söt stuga för oss ledare. Sedan
började ice-breaking och lära-känna-varandra-lekarna. På ett nordiskt
juniorläger brukar varje land få ha en kväll och komma på valfria aktiviteter. Vi svenskar valde att spela korta pjäser, inspirerade av Bellmanskämt, och ha några aktiviteter. Vår kväll slutade inte förrän vid 23 då
deltagarna absolut ville avsluta spelet ”Maffian”. Sju dagar räckte inte
för ungdomarna för det blev ett gråtfyllt farväl på Kastrup med flera
löften om att ses på nästa nordiska läger. Ja vi vill leva i Norden, ja vi
vill dö i Norden för fan!
ledaren johanna carlsson
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Piraterna på Björkö

Efter några års uppehåll så var det dags för ett barnläger för SDUF:s
medlemmar och denna gång på Solhem, Björkö. Under veckan hette
Björkö Skattkammarön då lägrets tema var pirat. Fem dagar gick alldeles för fort. Vädret var på vår sida nästan hela tiden. När vi – 16 barn
och 4 ledare – var på Liseberg ösregnade det men det gjorde inget för
vi slapp köa länge.
Vad är piraterna ute efter? Skattkistan så klart! På sista dagen såg
barnen en flaska komma flygande rakt ner på gräsmattan och i den
fanns det en karta som visade vägen till en stor piratflagga ute på udden.
Där fanns en till karta, raka vägen till skattkistan. Under dagen lyckades
ledarna också lura barnen och starta ett rejält vattenkrig.
Ni som var/inte kunde vara med, var med (igen) nästa år! Ett läger
ger minnen för livet.
lägerföreståndare johanna carlsson

SDUF:s ridläger i Kumla
Det var ett gäng förväntansfulla ridlägerdeltagare som kom till Stall
Ekeby söndagen den 1 juli. Den stora frågan var självklar: vilken häst
har jag fått? Några av de nyfikna deltagarna fick snabbt reda på svaret
då det redan satt uppe små lappar på varje hästbox som avslöjade vilken
häst de skulle ha. När alla gjort sig hemmastadda visade ridläraren Jenny
Grahn sin mysiga gård och presenterade alla fina hästarna. Efter det
var det provridning. Ridlektionerna under veckan gick bra. Deltagarna
red dressyr, markarbete, hoppning, uteritter, och ett fartfyllt pass med
gymkhana. Dessutom var det två teorilektioner där deltagarna fick lära
sig löshoppning och inridning. Alla lektioner
leddes på teckenspråk
då ridläraren Jenny
själv är döv.
Om kvällarna ordnade ledarna aktiviteter,
bl.a. femkamp och tårttävling. En kväll fick
deltagarna i uppgift att
ordna en aktivitet för
ledarna. Fyra nervösa
ledare och en mycket

nervös ridlärare samlades i paddocken. Men deltagarna hade varit snälla
och ledarna och ridläraren överlevde kvällen. Efter den sista nervkittlande grenen, höjdhoppning, tog självaste ridläraren hem vinsten.
Sista kvällen blev en kväll i skräckens tema! Först fick deltagarna klä
ut sig till olika läskiga typer. Vilket de lyckades väldigt bra med, det var
knappt så att vi vågade titta på dem! Men efter att mörkret hade fallit
över Stall Ekeby var det ledarnas tur att skrämmas… Det började med
spökhistorier i den gamla drängstugan på gården, för att sedan fortsätta
i en spökrunda runt gården där de döda från gårdens historia spökade
för deltagarna (eller var det kanske utklädda ledare?). Det hela avslutades
med en mysig stund på altanen med popcorn och chips.
På avslutningsdagen visade deltagarna upp sin ridshow. De hade
under veckan fått i uppgift att planera och träna in ett varsitt nummer
per ridgrupp. De var jätteduktiga och visade upp två fina dressyr- och
hoppkadriljer för föräldrarna. Dessutom hoppade deltagarna en hoppbana och en deltagare red ett dressyrprogram.
Det har varit en mycket härlig vecka med mycket sol, hästar, godis
och bus! Precis som det ska vara på ett ridläger!
ledaren elin lundström

Nordiskt Ungdomsläger i Norge

I år var det dags igen för det populära Nordiskt ungdomsläger, NUL.
För två år sedan hölls det här i Sverige, på Västanviks folkhögskola i
Leksand. I år hade vandringspinnen gått vidare till Norge. Lägret hölls
på Ål folkhögskola, Norges svar på Västanvik. 98 deltagare och 13 ledare
tillbringade en vecka tillsammans som var fylld av aktiviteter, tävlingar
och uppträdanden. Det blev mycket socialt umgänge och lite sömn. 10
lag tävlade mot varandra i stationer där det gällde att samarbeta så bra
som möjligt. Vann gjorde laget ”Familjen Perhe” med knapp marginal.
En dag fick vi dessutom prova på forsränning och paintball. Varje land
turades om att ansvara för underhållningen varsin kväll under veckan,
och i lekarna tävlade varje land mot varandra. Lägret blev en succé och
en vecka som vi deltagare fortfarande nu, flera veckor efteråt, pratar
om. Om två år hålls lägret i Finland - planera in det redan nu, för det är
en vecka du inte vill missa!
malin johansson
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