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Min resa med SDUF snart till ända
Efter snart 6 år i dövungdomsrörelsen är det snart dags för mig
att avsluta mitt förtroendeuppdrag som vice ordförande i SDUFstyrelsen. Eftersom jag råkar vara född 1987 är jag nu för gammal
för att bli omvald. Lite sorgligt, men nya personer får sin chans att
bidra till och lära sig av SDUF.
Jag flyttade till Göteborg från Norge årsskiftet 2013/2014 och
halkade in i föreningslivet mer eller mindre direkt. Min resa
började som styrelseledamot i SDUF:s ungdomsklubb GTU där
jag fick vara sekreterare och skriva mötesprotokoll, vilket passade
mig utmärkt. De som känner mig, vet att jag har ett stort intresse
för språk och tycker om att skriva mycket! Efter ett par år fick jag
även prova på att vara kassör och leka med Excel, ett fantastiskt
verktyg när man väl vet hur det används.
Vi fick också möjligheten att påverka arbetet på riksnivå genom
SDUF, jag minns min första förbundsstämma i Umeå våren 2015
där jag deltog som ombud från GTU. Det var första gången som
jag var i Norrland, tack vare SDUF! Jag har sedan dess varit med i
flera ungdomsklubbskonferenser som ombud och sett hur viktigt
det är att ungdomar engagerar sig på lokalnivå. Det är något som
motiverat mig att fortsätta, samt sammanhållningen i styrelsen
och att vi haft roligt tillsammans. GTU:s resa till Sälen hösten
2016 med downhillcykling i vackra Trysil blev en succé och något
jag alltid kommer att minnas!
Samma höst blev jag tillfrågad av SDUF:s valberedning om jag
kunde tänka mig att sitta i förbundsstyrelsen. Hedrad och glad
tackade jag ja till denna nya utmaning, och vid förbundsstämman
på DUKiS i Stockholm oktober 2016 blev jag invald i SDUFstyrelsen.

Under dessa tre år har jag fått göra så många spännande saker

som jag nog aldrig hade fått chansen till utan SDUF. Jag har fått
vara med och planera och genomföra ungdomsklubbskonferenser
och en förbundsstämma och hållit i föreläsningar under vår
styrelseutbildning. Jag har fått presentera SDUF:s 50-års-bok för
en publik på ett museum i Stockholm, suttit i lägergruppen och
följt arbetet med att planera alla SDUF:s läger som är så viktiga
för många barn och ungdomar. Jag fick också prova på att vara
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gruppledare för ett ridläger. Allt det här är exempel på att man för
vidare det man själv har fått lära sig, på många olika sätt.
Jag har bland annat fått representera SDUF ute i Norden
genom DNUR i Helsingfors, med oförglömlig sauna och havsbad
på kvällen. Även i Europa vid EUDY:s årsmöte i Dublin och
EUDY:s ledarträff i Bratislava. Representationerna utomlands gör
verkligen att man träffar många nya, intressanta människor och
lär sig mycket om dövungdomsrörelsen utanför Sverige.
Man får ett annat perspektiv på hur vi har det och hur vi jobbar
i vårt eget land. En av mina sista representationer för SDUF var
världskongressen i Paris där jag fick berätta om vårt underbara
projekt BOUJT för andra döva från hela världen. En fantastisk
vecka som blir ett av många fina minnen jag kommer att ha från
min tid i SDUF.
SDUF har även gett mig värdefull erfarenhet som arbetsgivare
och arbetsledare för kansliet under tiden förbundet inte hade
någon generalsekreterare. Under detta år har jag lärt mig mycket
om ledning och kommunikation som kommer vara till stor nytta
för mig i livet.

Om jag tänker tillbaka på min tid i dövungdomsrörelsen så har
det faktiskt varit en hel resa från det att jag satt med i GTU 2014 och
planerade inköp av fikabullar till det att jag stod i Paris sommaren
2019 och berättade om BOUJT för en lärare från Moçambique. En
personlig resa där jag har blivit tryggare i mig själv, både som döv
och som människa. Jag har blivit van vid att tala inför publik, både
hemma i Sverige och utomlands. Jag har fått mycket erfarenhet
och kunskap som jag kommer att ta
med mig vidare.
Jag är oerhört tacksam för allt jag
fått lära mig och glad för att jag fått
möjligheten att bidra med det jag
kunnat.
Tack SDUF, tack för mig! Vem vet var
vi ses nästa gång?
Stine Venseth, vice ordförande

Förbundsordförande
Nora Duggan
nora@sduf.se

Stöd oss
SDUF bg: 5759-5647
Swish: 123 218 1477

Twitter: @SDUF1966
Facebook: SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Instagram: sduf1966
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Smörgåsar, brunost, Bellmanhistorier

Den 7 juli var vi ett gäng som var förväntningsfulla inför vår resa till
Nordiskt Barnläger i Ål i Norge! Vi har fått höra mycket om vårt grannland, om deras smörgåsluncher, brunost och en massa Bellman-historier
där norrmännen var mindre smarta… Men det här gänget gapade stort när
vi fick se den fina norska naturen. Geografiskt sett så ligger Norge nära oss
men på plats kändes det som om vi var i ett sagoland.
Varje morgon i sagolandet inleddes med en nationalsång i samband
med flaggupphissning för olika länder i Norden. En fantastisk känsla
och samhörighet! Under lägerveckan hann vi bl.a. med att besöka ett lekland, badhus, 6-kamp, workshop om naturen, kulturkväll med en massa
gott och grillmiddag i en tältkåta med en enastående utsikt över bergen.
Naturligtvis också massor av lekar både utomhus och inomhus!
Tack för en fantastisk vecka!
Gruppledaren Pauline Englund

Hela världen i Paris

Trots värmerekordet i Paris har världsungdomslägret med WFDYS
varit väldigt berikande. Det var fantastiskt att få träffa engagerade ungdomar från hela världen (förutom Afrika, vilket var väldigt tråkigt tyckte
vi). Nya vänskaper och kontakter växte fram genom lägrets föreläsningar,
grupptävlingar, workshops, gemensamma måltider och olika spel som
hölls sent på nätterna på idrottsanläggningen vi bodde på.
Att se Paris var ett måste och under endagsutflykten besökte vi vackra Pantheon (som hade en utställning om fransk dövhistoria), Abbe De
l’Epees dövskola och andra sevärdheter. Solidariteten sattes på prov när
det visade sig att en deltagare inte beviljats dövblindtolk, men det var härligt att se både lägeransvariga och deltagare turas om att ledsaga och syntolka åt deltagaren.
Veckan erbjöd oss underbara upplevelser och många nya vänner från
hela världen. Tack för allt!
De fyra svenska deltagarna

zon

Äkta regnig svensk sommar

Dags för en kort flashback till sommaren 2019! I regniga Leksand under
juli-månaden kändes det som en riktig svensk sommar och den här tiden
på året var det även dags för ett barnläger på Västanviks folkhögskola!
Under veckan hann vi med Leos Lekland, äventyrsbad i Maserhallen i
Borlänge, Leksands Sommarland, 5-kamp, tårttävling, piratskattjakt, vattenkrig, spontan ansiktsmålning på ledarna, maffiaspel, spökboll, fotboll,
grillmiddag och pizzakväll.
En morgon drog vi till Leksands sommarland, det var svinkallt! Men så
fort vi var inne i parken glömde vi hur kallt det var. En massa aktiviteter
fanns att testa på, bl.a. laserdome, radiobilar, höghöjdbana, vattenland,
rutschkanor, lekplatser och karuseller. Hela gänget njöt och skrattade
även om vi blev blöta av vädret eller karusellen i vattnet! Vi ledare vill
tacka er alla för en härlig vecka!
Föreståndaren Pauline Englund

Vill du bli syssnare hos BOUJT?

Det finns barn och ungdomar som behöver prata med någon. Är du bra
på att lyssna? Du ska vara över 21 år, döv eller hörselskadad och prata
svenskt teckenspråk. Uppdraget är ideellt och webbaserat. Kanske detta
är något för dig?
Den 29 november – 1 december 2019 håller vi i en grundläggande
bemötandeutbildning för nya volontärer på Höörs Gästgifwaresgård.
Utbildningen är gratis och vi står för mat, boende och resa.
Du som blir volontär får utbildning, regelbunden feedback och stöd i
arbetet med barnen och ungdomarna. Dina uppgifter blir att svara på
mejl, ha stödsamtal via chatt- och videosamtal.
Har du frågor? Kontakta volontäransvariga Pauline Englund,
pauline@boujt.se. Välkommen med din ansökan senast den 14 november till pauline@boujt.se! Information på teckenspråk: www.boujt.se
BOUJT presenterar dessutom sin nya projektledare Åsa Gustavsson i
sina kanaler, kika där! Kontakt till henne: asa@boujt.se
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