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så kollade jag lite runt och såg att Örebro Dövas Ungdomsklubb 
(ÖDU) behövde en styrelsemedlem och då räckte jag upp min hand 
och blev invald. Jag har nu varit ledamot, kassör och ordförande i 
ÖDU vilket gett mig ännu mer skinn på näsan. 

Idag sitter jag med i SDUF-styrelsen. Det känns så otroligt roligt 
att se utvecklingen av mig själv från klass 6 till idag. Jag tror att 
du kan göra likadant. Att börja från början. Att börja från början 
betyder inte att du måste vara ett litet barn för det utan du kan 
göra det senare i livet. Gå med i din lokala ungdomsklubb och 
börja där som ledamot.

Du vet att det finns så många fördelar med att vara aktiv i 
föreningslivet. En av dem är att det nämligen går hem hos de flesta 
arbetsgivare om du skriver på CV:t att 
du har varit aktiv inom föreningslivet. 
En till fördel är självklart alla sociala 
sammanhang i föreningslivet. Det är 
så sjukt roligt! Det är inte alltid tråkigt 
som man kanske föreställer sig. Vi 
sitter ju inte i Sveriges riksdag. Det 
är ungdomar vi har fokus på och vi är 
roliga, eller hur? 

 
fannie borgman, styrelseledamot 

Ett nytt år och en ny chans till att fylla år 2019 med inspiration 
och motivation!

Jag har haft en tanke och funderat på den ganska länge nu. 
Engagemanget hos unga att delta i föreningslivet känns lite vagt 
just nu tycker jag. Jag undrar om det känns otäckt att delta? Känns 
det väldigt stort? 

Jag kan tala om att det inte är så! Jag ska berätta om min resa in 
i föreningslivet. Jag gick på Manillaskolan år 2002 till 2013. Där 
fanns det en möjlighet att vara med i deras kamratstödsgrupp eller 
elevråd. Jag valde att gå med i elevrådet när jag gick i klass 6. Där 
hade jag förebilder i form av de äldre som styrde upp grejer och 
höll i möten. En dag blev jag själv äldre och kunde ta mer plats och 
leda elevrådet. Där och då kände jag att jag hade fått lite mer skinn 
på näsan och kunde våga mer. 

Åren gick och jag flyttade till Örebro och började på Risbergska 
gymnasiet, som också hade elevråd. Jag gick med i deras elevråd 
och lärde mig ännu mer av gruppen. Elevrådet var lite större i 
gymnasiet, man fick samarbeta med de andra gymnasieskolorna 
som fanns i Örebro plus att det fanns en chans att involvera oss 
i Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/H) mer i 
hörandes aktiviteter. Tre lärorika år och mitt engagemang bara 
växte med tiden. 

När jag slutade gymnasiet och inte längre var aktiv via skolan 

Vägen till föreningslivet

Leila, Fannie och Nora på väg till Liseberg med ÖDU.

ÖDU på kickoff med SDUR på DUKIS i Stockholm 
för inspiration och umgänge.
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Vi har läger både i Sverige och utomlands och vi söker alla sorters läger-
roller; föreståndare som har huvudansvar för lägret, ledare som jobbar 
tillsammans med föreståndaren och andra ledare, praktikanter som får 
följa med och se och lära sig samt gruppledare för resor utomlands. 
Våra krav är att…
· du kan flytande teckenspråk
· du kan internationella tecken (vid utländska läger)
· du är minst 18 år gammal (vi ser gärna lägerledare som passar SDUF:s 
målgrupp, ca 18-30 år gammal men några år över 30 är helt ok!). Som 
praktikant kan du vara 16 år och uppåt.
· du är medlem i SDUF (annars ansök om medlemskap på sduf.se)
· du deltar i vår obligatoriska lägerledarutbildning i Örebro 26-28 april
· du tycker att det är roligt att jobba med barn och ungdomar!
Deadline för ansökan till alla läger: 13 mars 2019. Tveka inte att ansöka!

Sommarjobba som lägerledare! 

En helgkurs den 16-19 maj på Västanviks folkhögskola där du till- 
sammans med andra deltagare från hela Sverige och i blandade åldrar 
från SDUF, SDR och SDI får verktyg i hur du kan jobba mer effektivt med 
ditt ideella engagemang. Till exempel hur man är ombud på en förbunds-
stämma eller hur man kan samarbeta med andra som t.ex. skolor, elevråd 
och ungdomsklubbar. Du lär dig mer vad det innebär att vara ordförande, 
kassör, sekreterare eller valberedare och hur ett bra styrelsearbete 
fungerar. 

Allt detta sker på 100 % teckenspråk i teckenspråkiga Västanviks 
folkhögskola i Leksand under en mysig helg där du också får uppleva 
vacker natur, god mat, bad, bastu och samkväm med nya människor från 
andra sorters föreningar eller klubbar. Du anmäler dig via din lokala  
ungdomsklubb eller direkt till SDUF, senast 6 april 2019.

Turkost fokus på styrelsearbete

Bli medlem i SDUF!
Nytt år - dags att förnya ditt medlemskap hos SDUF för 2019! Eller om 

du inte varit medlem förut? Ansök! Vi har 900 medlemmar mellan 6 och 
30 år – kanske kan vi med din hjälp passera den magiska 1000-gränsen? 

Som medlem får du massor av medlemsrabatter på våra kurser, läger 
och aktiviteter runt om i hela Sverige och ute i världen. Du får hem Dövas 
Tidning, i pappersformat eller i pdf-fil via e-post(en tjänst som lanseras 
under våren). Du får påverka och styra vad SDUF ska ha för läger eller 
aktiviteter eller vad SDUF ska jobba med och prioritera framöver. 

Du blir medlem i SDUF genom att välja en ungdomsklubb. Vi har sju 
olika ungdomsklubbar i Sverige. Gå in på medlem.sdr.org för att bli 
medlem nu på direkten och betala med Swish, faktura eller andra sätt. 

Vi ses i något sammanhang under året! 

Vad gör du i sommar?
Känns sommarlovet i sommar långt och planlöst? Inga problem – vi har 

massor av läger för dig eller ditt barn att anmäla sig till! Bland annat Barn-
läger i Västanviks folkhögskola, Nordiskt Barnläger i Norge, Spelläger i 
Spelens Hus i Malmö, världsungdomsläger i Paris eller varför inte ett 
”Barnläger” för dig mellan 18-30 år på Björkö utanför Göteborg?  

Vi har alla datum, detaljerad information och videor om respektive 
läger på vår hemsida och sociala medier – kolla där! Deadline för anmälan 
till alla läger: 13 mars 2019. Kom ihåg att det går att söka ekonomiskt 
stöd till deltagaravgiften. Vi har en lista på vår hemsida med tips på olika 
fonder och stiftelser som du kan söka till. Ett läger innebär gamla och nya 
vänner, att prova på nya saker, få se nya platser och roliga upplevelser. Har 
du aldrig deltagit i ett läger förut? Ta chansen och prova! 

Vägen till framgång på Björkö
Nästa ungdomsklubbskonferens blir av 5-7 april 2019 med temat  

”Vägen till framgång”. Vi kommer att ha spännande och inspirerande döva 
ungdomar som berättar om hur de har nått framgång på olika sätt. Det 
kan vara inom arbetslivet, som att ha lyckats få ett ovanligt jobb, ha bildat 
ett företag eller om man pluggat vidare på någon spännande utbildning. 
Eller inom föreningslivet där man som lokal förening eller ungdomsklubb 
har kämpat och nått seger eller om hur man hanterar en ny livssituation – 
kanske som nyinflyttad till Sverige eller till ett annat land.

Förutom det spännande temat och roligt umgänge med andra ung-
domar från hela Sverige så får du, för första gången eller för femtielfte 
gången, uppleva mysiga Solhem på Björkö utanför Göteborg där det också 
står bastu och havsbad på programmet.

Det är gratis att delta! Deadline för anmälan: 4 mars 2019.

Kolla in vår medlemsfilm i våra sociala medier!




