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för att personen du träffar runt nästa hörn eller i korridoren kan 
teckenspråk, är så pass stor? Att man för en gångs skull är en del av 
en majoritet, först och främst en språklig sådan. På en kryssning 
tror jag den här känslan kommer bli tydligare än vanligt, när vi 
alla faktiskt är ”fasta” på båten en hel helg. Vad tror du?

Den här helgen i september varje år betyder olika saker för var 
och en av oss. Det kan vara en möjlighet till att göra reklam för 
ditt turkosa företag, att synas och få nya kunder. Till att återuppta 
kontakten med gamla klasskompisar. Komma hemifrån en sväng 
och äta gott i en ny miljö med folk som pratar samma språk. Hitta 
nya samarbetspartner inom föreningslivet. 

Men först och främst tror och hoppas jag att alla ser helgen som 
ett tillfälle att ha roligt tillsammans 
och skapa ännu en minnesvärd 
Dövas Dag! Vi SDUF kommer att ha 
eget bord, där vi bland annat säljer 
SDUF:s bok med dövhistoria, och 
en ungdomspanel tillsammans med 
Stockholms Dövas Ungdomsråd. 

Vi syns väl?

stine venseth, vice ordförande

”Hej, vad roligt att se dig! Är allt bra? Vad längesen det är!”
Många av oss känner nog igen den här meningen, särskilt i 
samband med Dövas Dag. Det är nog den helgen under året man 
ser flest människor teckna just den här meningen, överallt vart 
man än vänder sig. Sverige är ett stort och avlångt land, och en del 
av oss kanske bara träffas just under den här helgen i september. 
Brist på tid, energi eller annat gör ofta att man tyvärr inte hinner 
möta alla man vill under året. Då är det bra att ha Dövas Dag att 
se fram emot.

De allra flesta av oss har nog någon gång varit med under Dövas 
Dag när det arrangerats någonstans i Sverige, ända sen 1958. 
Eller kanske det är första gången för dig i år? Det är aldrig för 
sent! Enligt traditionen är Dövas Dag ett tillfälle för diskussion, 
upplysning och social samvaro med god mat och dryck. Människor 
i alla åldrar och från alla tänkbara hörn av landet samlas för att 
dela en helg i gemenskap där teckenspråket står i centrum.

År 1977 åkte man ”dövbåt” till Gotland under Dövas Dag, den 
gången var det runt 300 döva på båten. Detta år åker vi återigen 
till sjöss, fast kryssningen går till Finland. Med över 1700 döva 
och teckenspråkiga ombord blir det verkligen en dövkryssning på 
riktigt, en egen värld på sjön så att säga.

Dövas Dag brukar ge mig en särskild känsla, en känsla av 
tillhörighet. Hur ofta annars upplever man att sannolikheten 

Dövas Dag – en egen värld
SDUF:s bord på ett tidigare Dövas dag-arrangemang. Vi syns väl på Dövas dag 2018-kryssningen?
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Barnläger med bad och trolljakt
Årets SDUF-barnläger i Västanviks folkhögskola i Leksand har in-

neburit många glädjeämnen! På ankomstdagen kom det 19 förväntans-
fulla barn tillsammans med sina föräldrar till Leksand där ledarna tog 
emot dem med glädje och värme. Vilken härlig plats det var och det var sol 
hela veckan, 23-29 grader varmt. Det blev en massa bad och bus vid en sjö 
med ett hopptorn i närheten. 

Vi gjorde utflykter, som att besöka Leos Lekland. Ut kom vi väldigt svet-
tiga och trötta men nöjda! Vi var också på äventyrsbad i Borlänge och det 
var populärt! Utöver utflykterna anordnades det aktiviteter på hemma-
plan, som 10-kamp, fotboll, Gubben Noak med tillhörande tårttävling. Vi 
tittade på några VM-fotbollsmatcher om kvällarna. Sista kvällen hade vi 
vattenkrig där alla blev genomblöta. Sedan var det en trolljakt då barnlä-
gret hade temat ”Troll & träsk”. Under trolljakten var det viktigt att barnen 
skulle ha speciella självlysande armband på sig som skydd mot aggressiva 
skogstroll och även speciella glasögon för att hitta dem. Till slut jagade alla 
deltagare de tre döva trollen. Stackars dem... eller hur? 

Vi ledare vill tacka alla deltagare för ett fantastiskt barnläger 2018 som 
vi aldrig ska glömma. Hoppas vi ses nästa år och en massa trollkramar!

Ledarna Rebecca, Josephine, Kristoffer, Cecilia, Leila och Nikolaj 

Vi åkte till Slovakien för EUDY Junior Camp för 13-17 år. Totalt var det 
runt 85 ungdomar från 22 länder! 

Lägret var fullt med roliga aktiviteter, teambuilding, måltider och 
föreläsningar. Vi hann med ett dagsbesök till huvudstaden Bratislava där 
vi besökte ett gammalt slott och blev guidade runt i stan av en döv slova-
kisk kvinna. En eftermiddag hade vi vattenaktiviteter och då utbröt ett 
vattenkrig mellan alla, både deltagare och ledare.

Föreläsningarna handlade om dövidentitet, dövkultur, dövkonst och 
dövsport. Vi hade teateruppvisningar med kopplingar till olika teman. 
Alla grupper har verkligen gjort sitt yttersta! En kväll var det kulturafton, 
och då hade vi i svenska gruppen ett bord med svenskt godis och kakor att 
bjuda på. När det var dags för avfärd ville vi knappast åka hem! En otrolig 
upplevelse.               Rebecca Jonsson

Europeiskt juniorsläger i Slovakien 
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Vi kör succén Dövstudiersläger för juniorer 13-17 år igen! Fullt 
av aktiviteter som Escape Room där man måste lösa utmaningar 
tillsammans, 5-kamp och andra roliga Dövstudiersaktiviteter. Vi har  
döva föreläsare om dövhistoria, dövrörelse och dövkonst – där vi får 
prova på vår kreativa sida. Vi diskuterar vad audism, Deaf Gain och 
dövkultur betyder. Vi garanterar intressanta diskussioner!
Datum: 29 oktober-1 november på Västanviks folkhögskola.
Kostnad: 500 kr i deltagaravgift, inkl. resor. 
Deadline för anmälan: 10 oktober.

Mer information i Facebook: ”Dövstudiersläger för juniorer 13-17 år 
2018” 

PS. Lägerledare till lägret sökes – ansökan senast 26 september. 
Mer information finns på sduf.se. Ansök!

Dövstudiersläger för juniorer 13-17 år     

Barnen lyssnar på trolljägaren.

Tidigare hade gemene man sett TV-spel nästan som tabu, därför var det 
stort att ha vårt första Spelläger någonsin i Malmö den 1-5 augusti 2018! 
Lägret bestod av TV-spel, brädspel, E-sport, retro/arkadspel och så icke-
spelrelaterade aktiviteter som Gokart och Laserdome. 

Det blev fyra ledare och nio deltagare, och alla blev jättenöjda! Vår bas 
för hela lägret var ett föreningshus vid namn “Spelens Hus”, där det fanns 
TV-spel av absolut alla typer! De hade en fantastisk källare (som dessutom 
var sval då det var hett utomhus) full med saker som brädspel och TV-spel. 
Vi hade möjligheten att gå ner och hämta olika saker för att använda dem! 
Som julafton för alla deltagare samt ledare. Sista kvällen hade vi en stor 
spelturnering som bestod av fyra moment, där deltagarna skulle samla in 
så många poäng som möjligt. Eric Backman blev vår stolta vinnare!

Ledarna David, Niclas, Monika och Joel 

SDUF har haft sitt första Spelläger! 

Personalinformation
SDUF:s generalsekreterare Alexandra Polivanchuk kommer att vara 

tjänstledig under fyra månader, från augusti till och med sista decem-
ber. Under denna period har styrelsen bestämt att lösa tjänsten internt 
inom organisationen. Vi önskar Alexandra lycka till med det nya jobbet 
där hennes unika kompetens tas tillvara! Har du frågor eller funderingar 
angående detta, ta kontakt med styrelsen på styrelse@sduf.se 




