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precis har köpt min första häst. Vänner är också en stor del av mitt 
hjärta, och det blir många timmar på FaceTime nuförtiden när 
man inte kan ses som vanligt med fysiska träffar. Parallellt jobbar 
jag också extra i en H&M-butik som säljare och stormtrivs, snart 
är jag inne på mitt fjärde år på företaget.

Det känns lite speciellt att få börja hos SDUF nu och göra allt 
digitalt när dövkulturen är så fysisk, jag undrar hur det kommer 
bli framöver. Å andra sidan är vi döva ofta bra på det tekniska 
och det är ju egentligen inte något nytt för oss att använda Zoom 
och andra kanaler, för det gör vi ju hela tiden! Det krävs dock lite 
nytänk för att få till de många digitala mötena på ett bra sätt, men 
jag väljer att tänka positivt! 

Det kan bara bli bättre – och det kommer det bli. Det kommer 
komma en tid när alla kan träffas igen och glädjas med varandra. 
Jag kan knappt vänta tills denna prövande tid är över och jag 
får träffa mina vänner igen efter denna långa period. Tålamod 
är en konst, och jag funderar mycket över hur man ska hantera 
alla känslor, kanske kommer jag fram till 
något till slut. Nu sitter jag framför datorn 
och samtalar med en vän, men tänker 
strax påbörja några skoluppgifter. Det är 
mycket skärmtid nu men det blir bättre 
snart! Jag önskar er alla ett toppenår! 
ALLT kommer att bli bra till slut, stay 
tuned!

kalle löfgren, styrelseledamot

Det är en ära att få inleda 2021 här – året som jag tror att många 
innerligt vill tro på. Vi lämnade precis ett speciellt och turbulent 
år bakom oss och det känns lite märkligt (men bra) hur människor 
snabbt anpassar sig till det nya samhälle som viruset har format.

Vardagslunken förändras och det påverkar alla, det spelar 
ingen roll vem man är. Nu har vi gått över till det nya året som 
jag tror stort på och det känns positivt med all forskning och 
vetenskap som kommer fram. Viruset är också ett återkommande 
samtalsämne, vilket kan kännas lite tröttsamt, men samtidigt 
behöver vi människor få ventilera. Jag diskuterar hela tiden med 
mina vänner, vi försöker hjälpas åt, peppa, stötta och helt enkelt 
finnas där för varandra. En helt vanlig tisdag kväll ringde en 
vän mig på FaceTime och berättade att hen hade fått ett positivt 
testsvar. Jag vet hur noggrann denna vän varit med att följa 
restriktionerna, men ändå har hen smittats. Ingenting går att ta 
för givet, och jag tror att vi alla har lärt oss vad tacksamhet betyder 
2020, och att det är ledordet för 2021.

Hur som helst, jag tänkte presentera mig själv då jag är nyvald 
till SDUF som vice ordförande, och det med stor glädje! Det 
känns stort att få representera och förvalta arbetet som andra har 
byggt upp under så många år, det är något som vi måste bevara 
och bygga vidare på. Jag heter Kalle Löfgren och blir 25 år till 
sommaren. Bor i Borås med min familj, och jag kastade mig just 
in i universitetsstudier vilket känns passande nu med tanke på 
hur arbetsmarknaden har påverkats av viruset. Jag älskar att vara 
ute i naturen och spenderar större del av min tid i stallet då jag 

Året som jag tror att många vill tro på
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Jessica Madan har meddelat strax efter julledigheten att hon har 
bestämt sig för att lämna sin post hos SDUF som ledamot av personliga 
skäl. Vi på SDUF vill tacka dig, Jessica, för ditt arbete hos oss hittills och 
önska dig lycka till med studier! 

Under förbundsstämman november 2020 gjordes det ändringar i stad-
garna, så det får vara 4–6 ledamöter i styrelsen. Det innebär att det inte 
blir någon extra förbundsstämma med fyllnadsval. 

27Nr 1/2021

Ungdomsklubbkonferens 2.0
Nu är det dags att anmäla sig till den digitala ungdomsklubbskon-

ferensen, den 17-18 april! Syftet med UKK är att stärka styrelserna och 
få verktyg till att hantera aktuella hinder. Programmet kommer att fyl-
las med intressanta föreläsningar, workshops och möjlighet till att dis-
kutera fritt och ställa frågor till SDUF och de andra anslutna ungdoms- 
klubbarna. Ungdomsklubbskonferensen är mer för styrelsemedlemmar 
hos våra anslutna ungdomsklubbar, men också för medlemmar som fun-
derar på att sitta i en styrelse.

Anmäl ditt intresse hos din lokala ungdomsklubb! Ungdomsklubbarna 
har på sig fram till 31 mars att anmäla sina ombud. Vanligtvis bjuder vi 
in 2 ombud från varje ungdomsklubb men i år kan vi ta in 7 ombud per 
ungdomsklubb! 

STAFF & Lägerledare SÖKES!
Vi söker dig som vill jobba som ledare eller STAFF på våra läger under 

sommaren 2021! Som ledare/STAFF får du arvode och SDUF står för dina 
resor, mat, boende och andra kostnader runt lägret. De ledare som blir 
utvalda deltar i lägerledarutbildningen 24-25 april 2021 via Zoom där ni 
får se varandra och ha planeringstid.

Vi söker ledare/staff till dessa läger:
•  1 föreståndare och 6 ledare på barnläger i Småland
•  5 STAFF till nordiskt ungdomsläger (NUL) i Säfsen, Sverige
•  2 Ledare till nordiskt barnläger (NBL) i Danmark
•  1 gruppledare till EUDY junior camp i Österrike
•  1 gruppledare till WFDYS children camp i Indien

Deadline för ansökan är 11 mars 2021. Gå in på www.sduf.se, ”Verksam-
het” och ”Våra läger och events” för att hitta ”Jobba som ledare”. På vår 
hemsida kan du läsa mer om våra läger samt skicka in din ansökan. Vad 
väntar du på? Ansök nu!

Arbete för teckenspråkig radio
Sommaren 2019 startade en debatt om att Sveriges Radio (SR) borde 

öka sin tillgänglighet för (allra minst) sitt program Sommar i P1. Ett pop-
ulärt program som självklart behöver vara översatt till svenskt tecken-
språk samt ha textning – allt för att fler ska få ta del av det. Förut tyckte 
inte SR att det ingick i deras uppdrag, men efter påtryckningar har de 
förstått efterfrågan och haft möten med SDUF och andra organisationer 
för att utveckla sin tillgänglighet. Under vintern körde SR ett pilotprojekt 
för textning, SDUF har varit med och gett råd och utvärderat hur de ska nå 
god textkvalité. Men bara textning räcker inte och SDUF har, tillsammans 
med SDR, haft möte 1 februari med SR om teckenspråk. SDUF lyfte vikten 
av att översätta till teckenspråk och SR ska se över samarbetet med UR för 
att tillgängliggöra radio till en teckenspråkig publik.  
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Lämnar sin plats i förbundsstyrelsen 

NU -> NDUR
En av våra 7 anslutna ungdomsklubbar har bytt namn. Norrlands  

Ungdomsklubb hade årsmöte i november 2020 och beslöt att byta namn 
till Norrlands Dövas Ungdomsråd med förkortning NDUR. Nås på deras 
ny mailadress: norrlandsdovasungdomsrad@gmail.com  

Gruppfoto på deltagarna, NUL 2018 i Danmark. 

Om ja, visste du att du kan ta kontakt med BOUJT om du vill prata med 
någon? Vi dömer dig aldrig utan vårt uppdrag är att syssna, peppa och 
stötta! Alla ämnen är okej - både svåra och lätta. Vi riktar oss till både 
grundskoleelever och gymnasieelever. Tipsa gärna andra om oss!

Vår chatt är öppen tisdagar och torsdagar 18:30-20:30. Vår frågelåda 
och mejl är öppen dygnet runt och du får svar inom ett par dagar. Gå in på 
www.boujt.se för mer information!

Är du mellan 6-21 år? 




