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FORORD
Nu kan vi endelig mødes igen. Det kan vi i afdelingerne, det kan vi i de forskellige udvalg
og i hovedbestyrelsen - og det kan vi til landsmødet - ikke mindst. Det er tiltrængt for os at
kunne ses og få talt om både det, der er på
dagsordenen, og alt det rundt om, som også
er vigtigt.
Som en god opvarmning til landsmødet, så
glæder det mig, at vi nu kan bladre årsberetningen igennem og læse stort og småt om
vores organisation. Det er stort, at LBU har
været i Østrig og Barcelona for at sætte fokus
på Kids Got Rights. Det er stort, at DUI Munkebo til deres årsmøde havde kampvalg blandt
børnerepræsentanterne. Det er stort, at vi har
fået fod på økonomien og arbejder sammen
om at hverve medlemmer.

Jeg bliver stolt, når jeg bladrer igennem vores
årsberetning. For vi kan helt utroligt mange
ting. Vi kan skabe stærke fællesskaber omkring mad, aktiviteter og omkring bestyrelsesog udvalgsarbejde - også for børn og unge. Vi
har stærke værdier, der sætter aftryk – når DUI
Aalborg driver vuggestue, når Circus Arcus
slår teltet op, da DUI Rødovre og LBU mødte
den ukrainske ambassadør, og da LBU talte
med den danske statsminister om hadbeskeder. Bare for at nævne et udsnit.

Rigtig god læsning

Ann Urbrand

Som læser skal man huske, at årsberetningen kun afspejler et hjørne af vores utrolige
mange aktiviteter. Vores mangfoldighed er jo
netop vores varemærke, som vi alle kan bære
med stolthed.
Vi vil alle det bedste for vores organisation, og
det afspejler sig i alle udsagn i denne beretning. Det gør mig glad.
Jeg glæder mig til, at vi gør endnu flere ting
sammen og inspirerer hinanden på kryds og
tværs. Aktivitetsfestivallen gør det helt naturligt, men jeg er sikker på, at vi kan blive bedre
til at inspirere hinanden i hverdagen. At læse
den her årsberetning – det er et rigtig godt
sted at starte.

Ann Urbrand, formand
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FORMANDEN HAR ORDET:

VI SKAL GÅ DEN
EKSTRA MIL SAMMEN
Kære alle
Jeg skal bede jer om noget, men først vil jeg
gerne dele nogle tanker med jer.
Jeg vil ligesom jer det allerbedste for vores
organisation, men jeg synes, at det er hårdt at
se, at vi på nogen måder står stille.

Vi har de helt rigtige grundværdier, og vi har
en fantastisk historie, men vi mangler at engagere en mellemgruppe af vores medlemmer.
Når vores unge bliver voksne, forsvinder de
fra os, og så kommer et fåtal tilbage. Jeg vil så
gerne finde nøglen til at fastholde dem.

… om vigtige samarbejdspartnere:

FORMANDENS

BERETNING

Vi er kommet tættere på vores samarbejdspartnere i samrådene, i familiesamarbejdet med DSU, i
fagbevægelsen og ungdomsorganisationerne og i DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). Samarbejdet
med DUF giver inspiration til aktiviteter og gør, at vi kan tilføre økonomi til vores afdelinger - også
som coronakompensation. Vi har en ung repræsentant i et af udvalgene i DUF, og jeg håber, at flere
unge fra DUI-LEG og VIRKE vil engagere sig i DUF. I forhold til fagbevægelsen, så er vi ikke nået så
langt, som jeg gerne ville.
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… om medlemskampagnen:

Vi har lavet en helt simple ændring på vores hjemmeside, hvor man nu nemt kan
melde sig ind og betale med det samme.
Det betød, vi fik 91 nye medlemmer fordelt
på 9 afdelinger i 2021, og ved udgangen
af april 2022 havde vi allerede nået det
tal, uden vi har brugt penge på markedsføring. Man kan både være enkeltmedlem
og familiemedlem. Det er en nem måde at
få medlemmer på, men når afdelingerne
har fået de her nye medlemmer, så er det
jo også enormt vigtigt, at de bliver budt
velkommen og inviteret ind i fællesskabet.
Som afdeling er man velkommen til at benytte sig af denne mulighed i stedet for at
bruge indmeldelsesblanketter.

”Vi står der, hvor vi er
nået en smertegrænse
i forhold til antal
medlemmer.
Vi må ikke komme
længere ned.”
Ann Urbrand
formand

Corona har været en udfordring for os. De fleste afdelinger har mistet medlemmer, og det
har for mange været svært at komme i gang
igen - også fordi afdelinger har mistet frivillige. Nu skal vi i gang igen.
Vi står der, hvor vi er nået en smertegrænse i forhold til antal
medlemmer. Vi må ikke
komme længere ned,
for så har vi ikke økonomi til at drive en
landsorganisation.
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… om det internationale arbejde:

Vi har valgt at etablere et nyt internationalt netværk bestående af unge mennesker. De står blandt
andet for planlægning og eksekvering af demokratiskolen. Vi har et nyt internationalt projekt ”Impact” på vej med lande i Afrika, Østeuropa, Norden og Mellemamerika. Her skal vi afdække, hvordan covid-19 har påvirket børn og unge, og hvordan organisationerne kan hjælpe dem. Det bliver
enormt spændende at følge. Arbejdet med ”Impact” kommer til at ligge i netværket. Børneudvalget (LBU) arbejder med Kids Got Rights med fokus på børns rettigheder. De har været både i Barcelona og Østrig. De lærer at tænke kritisk, fortælle om deres holdninger og være sammen, selvom
de taler forskellige sprog. Det er fantastiske egenskaber og kompetencer at give til vores børn.
Og så har vi jo det gode samarbejde i ABN (Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden),
hvor vi har formandsskabet og den globale paraplyorganisation for organisationer som vores, IFMSEI (International Falcon Movement – Socialist Educational International), hvor vi jo endelig kan
mødes igen.

Vi har brug for lidt mere økonomi. Bare 10
medlemmer mere i hver afdeling vil gøre en
stor forskel for hele organisationen.
Vi skal blive bedre til at dele vores successer.
Vi må gerne sprudle lidt mere og synliggøre
de gode ting, vi gør i afdelingerne.
Jeg ved, at der sker rigtig mange gode ting
rundt i afdelingerne, men vi får ikke samlet
op på det, fordi afdelingerne har et godt indre liv og måske ikke bekymrer sig så meget
om, hvad der sker rundt om i landet. Det er
vigtigt, at vi prøver at lære
af hinanden og prøver
at hjælpe hinanden
om at samles om
aktiviteter. Hver
gang vi er

flere, der gør det samme, så bliver det også
mere synligt.
Et godt eksempel er indsamlingen til Ukraine,
hvor vi i fællesskab forsøger at samle så meget ind som muligt under det fantastiske motto: Fredens børn hjælper krigens børn. Eller
hver gang en afdeling inviterer andre afdelinger med i deres aktiviteter. Det kan være til en
gruppeaften.
Vores organisation er en fantastisk størrelse,
men vores ide med, at hver afdeling er unik,
og man kan gøre, hvad man vil - er også vores
værste fjende. Det bliver svært at brande os.
Det, vi kan brande os på, er vores værdigrundlag og historie, og det fantastiske fællesskab
vi er så gode til at skabe lokalt, og som vi skal
skabe både på landsplan og globalt.
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Hvis vi skal være den fantastiske børne- og
ungdomsorganisation, som vi alle synes, vi er,
så kræver det, at vi går en ekstra mil sammen.
Det vil jeg gerne bede jer om.
Vi skal have engageret flere unge i vores organisation. Vi har jo en fantastisk historie med
børnedemokrati, og at børnene i vores organisation har ligeså stor stemme som de voksne. Men vores børne- og ungdomsudvalg på
landsplan oplever, at det er sværere og sværere at få børn og unge med på de aktiviteter,

… om samværspolitikken:

vi laver. Det skal vi have diskuteret og knækket
koden på.
Jeg håber, at vi får en hovedbestyrelse som i lighed
med den afgående også
får unge valgt ind, der
gerne vil bidrage til
udviklingen af DUILEG og VIRKE.
Jeg ønsker et godt
valg og et godt
landsmøde.
Tak.

… om økonomien:

På de fire år, hvor jeg har været formand, er vi gået fra at have dundrende
underskud til at have et driftsregnskab i
balance. Vi har måtte skære ind til benet
på opgaver, som tidligere blev løst af sekretariatet. Sekretariatet har for eksempel
ikke længere mulighed for at tage rundt i
landet og inspirere afdelingerne. Det skal
vi løfte som frivillige. Der er også den mulighed, at vi rekrutterer flere medlemmer
og på den måde får luft i økonomien til at
kunne ansætte igen. Og at vi starter projekter, som vi kan søge midler til. Det skal
drøftes i den nye hovedbestyrelse.

Jeg håber, at der vil blive taget godt imod
vores nye samværspolitik. Vi har i mange
år været foregangsmænd på børneattester for at sikre os, at man ikke er dømt for
misbrug og pædofili, når man er frivillig
hos os. Men nu har vi også fået beskrevet, hvordan man håndterer andre ting,
der kan opstå i afdelingerne. Vi har lavet
en vejledning i, hvordan man som frivillig
skal være opmærksom på børn, der ændrer adfærd. Her står også, hvor man skal
henvende sig, hvis der skal laves en underretning, hvis vi ser misrøgt af den ene
eller anden art. Vi tager barnet alvorligt,
hvis barnet kommer og fortæller, at de
har været udsat for seksuelle krænkelser,
mobning eller noget andet. Vi anmelder
selvfølgelig vold. Vi er rollemodeller, når vi
er på ture og lejre, og sørger for trygt miljø for alle. Jeg tror, at samværspolitikken
vil blive et godt værktøj.
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LANDSUNGDOMSUDVALGET:

DET SIGER DE UNGE
LUU har måtte aflyse deres træf på grund af
for få tilmeldinger. Nu er de i gang med at
planlægge det næste træf.
Hvad vil kunne hjælpe jer, så der kommer flere
med til jeres træf?
Lukas: Formændene er for sløve til at sende
ting ud om vores træf, hvilket betyder at vi
taber de unge mennesker.
Simon: Ja, så spred ordet om, at vi er her, og
at vi laver træf. Vi skal have gang i den her
cyklus, hvor folk glæder sig til det næste træf.

Lasse: De fleste DUI-afdelinger har facebookgrupper, men det sidste opslag fik kun tre delinger.
Hvad gør I selv for at øge kendskabet til LUU
og jeres aktiviteter?
Peter: Et af vores mål er, at vi begynder at få
skabt aktiviteter rundt omkring i landet. Vi kan
hjælpe hinanden ved, at vi kommer ud i afdelingerne og sætter noget i gang. Det kan være
noget kreativt, boldlege eller brætspil. Mange
ved ikke, hvad LUU er. Det vil vi forsøge at ændre på ved at komme rundt til afdelingerne, så
de frivillige også kan få sat ansigt på os i LUU.

HVEM ER I UDVALGET?

DE UNGE

OM LUU

Her kan du møde fire medlemmer af Landsungeudvalget (LUU):
1. Peter Kaas Zastrow, DUI Odder og formand for LUU.
2. Lukas Fly Olesen, DUI Rødovre, Avedøre og Østerbro.
3. Lasse Juhl, DUI Højstrup.
4. Simon Karlsen, DUI Struer og Galten.
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Hvordan får man de unge med?
Lukas: Lyt til dem. Det er det bedste, du kan
gøre. Men vi unge mennesker synes også, at
det kan være svært at få andre unge med,
men vi har alligevel lidt mere erfaring med det
end nogen på 60 år.
Simon: Ja, generationerne udvikler sig hele tiden, så man kan ikke sige, hvad de unge vil.
Jeg vil også konkludere, at om 10-15 år kan
jeg ikke forstå de unge længere.

Lasse: Jeg kom ind for fem år siden. Jeg blev
inviteret på lejr af en ven. Jeg vidste ikke hvad
det var, men så mødte jeg en masse flinke
menneske og lige pludselig var jeg med i DUI.
Hvad kunne I godt ønske jer, hvad er den ideelle verden set fra LUU?
Simon: At vi var mere aktive i LUU, og at hovedbestyrelsen var støttende og satte nogle
klare linjer for os uden at ændre dem undervejs.

Lukas: At vi fik noget mere medbestemmelse.
Jeg synes hovedbestyrelsen er blevet bedre til
at lytte til os, men det har været op ad bakke.
Peter: At vi har godt samarbejde med afdelingerne rundt i landet og med hovedbestyrelsen. At det ikke er sådan, at vi bruger en
masse energi på at arrangere vores træf, og
så får vi ikke den hjælp, vi skal have lokalt og
nationalt via hovedbestyrelsen og udvalgene.
Lasse: De andre har sagt det meget godt.

Peter: Vi kan generelt godt mærke, at der
mangler et led af frivillige kræfter – nemlig de
30-40 årige. Det kan jeg også mærke i min
egen afdeling. Der mangler en overgang for
os unge, hvor vi måske begynder at tage lidt
mere ansvar uden at få ansvaret for det hele.
Hvorfor er I med i DUI og har meldt jer til arbejdet i LUU?
Simon: Jeg har været med siden, jeg blev født.
Jeg mener, at DUI er en pisse fed organisation. Man føler sig velkommen med det samme.
Vi er her for at hygge os og have det sjovt.
Man ved selv, hvad man skriver sig op til, når
man mødes, og man kan også være initiativrig
og sige, at jeg vil gerne lave det her f.eks. at
være med i LUU og organisere ting.
Lukas: Jeg er også født ind i DUI. Vi er en af de
bedste organisationer, fordi vi kan rumme alle.
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LANDSBØRNEUDVALGET:

DET SIGER
BØRNENE I LBU
Hvorfor er det fedt at sidde i LBU?
William: Jeg synes, det er sjovt.
Tobias: Jeg synes, det er fedt at møde andre
mennesker.
Frederikke: Det er mega hyggeligt. Og når der

kommer nye ind, så lærer man dem at kende.
Kia: Vi har et stort og godt fællesskab. Jeg er
jo ny i LBU, og jeg er blevet taget meget godt
imod.
Emilie: Det er sjovt at være med i LBU, fordi
man får nye venner, oplever og lærer rigtig
mange ting.

HVEM ER I UDVALGET?

BØRNENE

OM LBU

Her kan du møde fem medlemmer af Landsbørneudvalget (LBU):
1. Kia Bruun Borgstrøm, 10 år, DUI Lolland.
2. William Nielsen, 9 år, DUI Lolland.
3. Frederikke Divad Bach Kruse, 11 år, DUI Rødby.
4. Emilie Findsen Ellekjær, 11 år, DUI Højstrup.
5. Tobias Christensen, 15 år, DUI Avedøre.
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Hvordan er det at holde møder i LBU?
William: For mig er de fine.
Emilie: Jeg synes, det er fedt, det vi laver, og
det er fedt at være med til at planlægge.

TRE AF ÅRETS
HØJDEPUNKTER FOR LBU

Frederikke: Vi kommer nogen gange ud i de
forskellige afdelinger, og så foregår det i en
weekend, men vi holder ikke møde hele dagen. Man får også tid til at slappe af. Nogen
gange kommer vi også på ture. Vi arbejder i
grupper for at planlægge træf.

Fokus på børns rettigheder

Tobias: Vi har en dagsorden med måske 10
punkter som vi går igennem, og vi stopper
ikke før, vi er færdige. Vi kører dog ikke på
hele natten. Vi hygger også og spiller brætspil.

”Vi lavede navneleg og prøvede forskellige andre lege, som hørte til de forskellige
lande. De andre kommer fra for eksempel
Finland, England, Schweiz og Spanien. Vi
smagte også på ting, som de hver især
havde med. Det var første gang, at jeg var
ude og flyve, da vi var i Barcelona,” fortæller Frederikke.

Oplever I, at I bliver hørt i DUI?
Emilie: Ja, jeg synes de voksne er gode til at
lytte til os.
Tobias: Jeg oplever det samme. Det er kun,
hvis der ikke er mulighed for, at det bliver
gjort, eller hvis det er en rigtig dårlig idé, at
der ikke bliver lyttet.
Kia: Vi bliver altid hørt, vi er faktisk alle sammen med til at bestemme, hvad vi skal på
træffene.
Frederikke: Når man har hånden oppe, så lytter de rigtig til en.

LBU arbejder med at sætte fokus på
børns rettigheder igennem projekt Kids
Got Rights og har i den forbindelse været
i Barcelona og i Østrig.

”Det var spændende, fordi man ikke kender nogen, og man skulle tale engelsk.
Det var faktisk lidt nervepirrende. Men de
andre var meget søde,” fortæller Emilie.
”Jeg synes ”Kids Got Rights” er et rigtig
godt projekt, for der er mange derude,
som ikke ved, at børn har de rettigheder,
som de har. Jeg vidste heller ikke selv, at
jeg havde de rettigheder. Man har en følelse af at kunne gøre en forskel,” uddyber
Tobias.

LBU mødte statsministeren
To gange har LBU været til Kulturnat på
Christiansborg. Sidst mødte de statsminister Mette Frederiksen og fik en lille snak

med hende om de hadbeskeder, hun får.
LBU havde lavet plakater med budskaber om at stoppe had-beskeder. Kultur-nat-deltagerne kunne så selv komme
hen og skrive en grim besked, som de
måske havde modtaget.
”Jeg synes, det var en god ting, at man
kunne få snakket om det,” forklarer Frederikke.

Fredsplakat til ukrainske ambassadør
Tobias fra LBU har sammen med repræsentanter fra DUI Rødovre overrakt ”børn
for fred”-plakaten med pottedrengen til
den ukrainske ambassadør.
”Det var for at vise, at vi støtter ham. Han
fortalte, hvordan ukrainerne og russerne
altid har været som store- og lillebror. De
har mange fælles rødder. Derfor synes
han også, at det var helt vildt, at 80 procent af russerne er med på det, der forgår
lige nu. Det er jo som at dræbe sin egen
familie. Han snakkede også om, hvor glad
han er for, at Danmark sender penge og
våben – LANDSMØDE
han er rigtig taknemmelig,”
for21.-22. maj 2022
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tæller Tobias.

DORTE RASMUSSEN:

JEG ELSKER AT SE,
HVORDAN DE VOKSER
Dorte Rasmussen kan opskriften på et godt
børnedemokrati. Efter 13 år som hovedansvarlig for Landsbørneudvalget (LBU) har hun
valgt at gå på pension fra det frivillige hverv.
Derfor er der nu et jobopslag på dui.dk, hvor
man kan se de opgaver, som Dorte Rasmussen har haft. At støtte børnene har været hendes fineste opgave.
”Man skal være vejledende og guidende, og
man skal give dem plads. Det er aldrig mig,
der har stået og talt. Jeg står altid bag ved
dem og bakker dem op,” fortæller Dorte Rasmussen, som har haft tre andre voksen-hjælpere.

Om LBU

Møderne i Landsbørneudvalget (LBU),
som er for børn i alderen 6 til 15 år, er
meget baseret på gruppearbejde. De mødes mindst fire gange om året, og de står
for to årlige træf.

Hun er stolt af de mange gange, hun har set
børn og unge udvikle sig med lynets hast for
eksempel på udlandsrejserne. ”Her var der en
pige, som mente hun ikke kunne engelsk, men
det endte med at være hende, der fremlagde.
De vokser så meget, når de er med i LBU. Jeg

DORTE

TAKKER AF
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hører også fra forældre, at deres børn pludselig ændrer sig og åbner sig mere op.”

Det bliver en kæmpe sejr
DUI tilbyder børn og unge et frirum, mener
Dorte Rasmussen. ”Mange gange kan børn
opleve, at de er blevet stemplet henne i skolen. Der er opbygget et hierarki i klasserne for,
hvem der er populære og mindre populære.
Den onde cirkel prøver vi at bryde. Her kan
de bare være sig selv. Ved sidste møde havde
jeg to piger, der gerne vil være ordstyrere. De
er begge ordblinde, så vi gav os god tid til at
læse dagsordenen op. Det er en kæmpe sejr
for de her piger. I klassen ville de nok have
gemt sig.”
Dorte Rasmussen, som er pædagog, er selv
ordblind og har også svært ved at tale engelsk på rejserne med Kids Got Rights-projektet. Det lægger hun ikke skjul på, og børnene
hjælper hende og er stolte af det.

Giv mere plads til børnedemokratiet
Hvordan har børnedemokratiet det i DUI, hvis
man spørger Dorte Rasmussen?
”Man kan godt give det mere plads. At DUI

Dortes fif til et godt børnedemokrati
• Lyt til jeres børn og unge.
• Hvis I vil have dem med til møderne, skal møderne stiles efter dem. Vær opmærksom
på jeres sprog, og vær opmærksom på, hvor længe de kan koncentrere sig.
• Undgå at være langsommelige omkring processer.
• Børn synes ofte voksne siger det samme igen og igen. I LBU har de indført, at man
vifter med hænderne, hvis man vil vise, at man er enig - i stedet for at gentage.
• Læg bevægelse ind i mødet. I LBU går de rundt om bordet for at sætte deres
kryds på en blok, når der er afstemninger – og det er der tit.

Munkebo har holdt årsmøde i børnehøjde, synes jeg, er så fedt. Man skal som minimum
have børnerepræsentanter i bestyrelserne.
Men når LBU har deltaget i hovedbestyrelsesmøderne, så glemmer de voksne, hvad
de snakker om, og at deres sprog ikke er for
børn. Det er altså vigtigt, at børnene bliver
hørt, og at vi forstår at inddrage dem,” siger
Dorte Rasmussen.
”Jeg brænder for at få børn og unge med i
beslutningsprocesserne og se, hvordan de
vokser af det. Jeg synes, det er så dejligt med
den livsglæde og det mod på livet, som de får,

når de bliver hørt, og nu bliver jeg helt rørt.”

Nu skal motorcyklen frem
En bøn på falderebet er, at afdelingerne skal
bakke op om børnetræffet.
”De sidste mange år har der været faldende
antal deltagere til børnetræffet, og i år blev
det aflyst. Børnene gør et kæmpe stort stykke arbejde, så man skal altså have en dialog i
DUI, om man vil det eller ej,” mener hun.
Nu vil Dorte bruge mere tid på motorcyklen,
som hun fik kørekort til, da hun blev 50 år.
Hun er dog også fortsat kasserer i Højstrup
afdeling og sidder i Samrådet i Odense. Ligesom hun er med til at arrangere non-firmation
i Odense og er en aktiv del af fællesledelsen
på lejren i Vejlby Fed.
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AKTIVITETSFESTIVALEN:

SKABER VENSKABER
OG GIVER INSPIRATION
I 2021 deltog lidt over 100 personer i Aktivitetsfestivalen. Sådan var det også i 2019, hvor
der også blev afholdt festival.
”Det var fedt, at vi mødtes og fejrede alle de
ting, vi var gået glip af. Vi holdt påske, fastelavn og jul – det hele i en stor pærevælling
hen over weekenden. Der var et juletræ midt
i salen, og det var i oktober-måned,” siger hovedbestyrelsens repræsentant i aktivitetsudvalget Kenneth F. Christensen.
”Festivalen er til for at skabe venskaber og
fællesskab på tværs afdelinger og inspirere
hinanden. Det er også for at få mere samarbejde mellem afdelingerne,” siger formanden
for aktivitetsudvalget Monika Findsen.
Men både Kenneth Christensen og Monika

Findsen vil opfordre flere til at deltage. ”Vi så
gerne, at flere deltager. Vi har engang været
oppe på 500. Det ville være fedt, hvis vi bare
kunne blive 200,” ønsker Monika Findsen – og
uddyber videre:
”Jeg håber, at man kan blive bedre til at deltage i aktiviteterne på landsplan, så vi kan få
samlet DUI igen. Det er lidt som et puslespil,
hvor brikkerne ligger spredt ud på bordet. Sådan en følelse har jeg, når jeg kigger på DUI,
og jeg ved ikke, hvordan vi skal få det samlet.
Men vi vil i hvert fald gerne sætte noget i gang
i aktivitetsudvalget.”
Aktivitetsudvalget arbejder med et nyt ting til
inspiration, som kan bruges hele året. En slags
kuffert, hvor man kan få forskellige helstøb-

VENSKABER OG
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te opskrifter på aktiviteter. ”Jeg håber, at det
kan inspirere afdelinger til at prøve noget nyt
for eksempel nytårstaffel. Det er da så fedt, at
man kan slå op og se præcis, hvad det kræver
og få ideerne til, hvordan man gør det,” siger
Monika Findsen.
Kufferten udvikles i løbet af 2022 og bliver efter planen lanceret i 2023.
Dette års Aktivitetsfestival er fra den 7. til 9.
Oktober 2022 på Munkebo skole. Temaet er
Halloween.
”Vi opfordrer alle afdelinger til at deltage
samt byde ind med en aktivitet,” siger Monika
Findsen.
Læs mere på dui.dk/aktivitetsfestival
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KOK AMOK:

DEN FÅR SÅ MEGET
SMADDER I ODSHERRED
Helt traditionel madlavning som aktivitet én
gang om ugen – det havde de, men de unge
i DUI Odsherred ville mere, og formand Tinna
Glisbo lyttede naturligvis til dem.
Det blev for to år siden til nyopfindelsen ”KOK
Amok”, hvor de unge kommer i praktik på lokale restauranter for at prøve, hvordan det
virkelig er.
”Her fik de indblik i, hvordan man arbejder på
en restaurant, hvordan jargonen er, og hvordan hele set-up´et er fra, man forbereder tingene til, man ”kører service”, som det hedder,
når man serverer mad,” fortæller Tinna Glisbo,
som selv er uddannet kok og har været i branchen i 30 år.

”Jeg starter selvfølgelig holdene med at fortælle, hvordan jeg kommer til at tale og agere.
Når gryderne koger og bonerne ruller, så er
jargonen i et køkken barsk og hård. Det skal
de også lære.”

Nu med matematik
Det blev en ”grande succes” og ”den får så
meget smadder”, fortæller Tinna Glisbo. Forløbet blev afsluttet med, at de unge selv skulle
lave restaurant.
”Vi havde selvfølgelig rigtige gæster. Borgmesteren, byrådspolitikere og formanden for 3F
kom. Og de unge skulle selv præsentere menuen. Så står der en 14-årig og bruger franske

KOK AMOK

I ODSHERRED
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gloser,” fortæller Tinna Glisbo, der blev imponeret igen og igen.
Projektet gav dermed også DUI Odsherred
synlighed, men det var nu ikke formålet. Formålet var at støtte de unge mennesker i deres
personlige udvikling.
”Vi har en del socialt udsatte børn og unge,
som kommer hos os. De har måske en diagnose eller andre udfordringer. Her er der tårnhøjt
til loftet og vidder, der går helt ud i horisonten. Vi ser på deres kompetencer og ressourcer - ikke på, hvad de har med i rygsækken.
De var virkelig seje i det her projekt. Jeg tror,
det hænger sammen med, at de kunne se,
hvad de skulle bruge det til. Der er jo en del
matematik i madlavning, man skal gange op
og ned. Vi havde også et modul i forretningsopbygning med regnskab, moms og skat, og
de var bare seje til det hele.”

KOK AMOK:
DET ER IKKE SLUT ENDNU
Tinna Glisbo fortæller, at flere af de unge
efterfølgende fik fritidsjob på de restauranter, de havde været på.
Projektet KOK Amok modtog støtte fra
Nordea-fonden og senere DUF – Dansk
Ungdoms Fællesråd. Men det er ikke slut
endnu. Dem, der har været på KOK Amok,
har nu fået mulighed for at mødes én
gang om ugen i et professionelt køkken
for at nørde mad.

”Så kommer de i deres hvide kokkejakker
og med deres store kokkebøger, som vi
har købt til dem og med et knivsæt, som
de alle sammen har fået foræret. Og der
sker virkelig noget mentalt, når man har
kokkejakken på. Man er ikke bare ”lille Peter” længere. Man er ”kokken Peter”. Lige
pludselig er du noget, og du kan noget.”
Tinna Glisbo og DUI Odsherred vil til efteråret også lave masterclass i konditori.
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DUI RØDOVRE:

ARBEJDER PÅ AT
GØRE DUI MERE SYNLIG
Hun er formand for DUI Rødovre, og så er hun
lidt en ”papegøje”, hvis hun selv skal sige det.
Og det sætter Lis Olesen en ære i.
”Folk skal lære os at kende. Jeg fortæller gerne igen og igen om DUI, så folk kan tage stilling til, om de vil være med. De kan bare tænke på papegøjen, der blev ved med at snakke

og oplyse dem,” siger Lis Olesen med et stort
”glimt” i stemmen.
De seneste år har hun sammen med andre
DUI-afdelinger deltaget i flere events, der kan
skabe synlighed. Men DUI Rødovre har også
valgt et event fra, hvor DUI-budskabet druknede i idrætsaktiviteter.

DUI Rødovre har hjulpet en ny forening i gang

DUI Rødovre har desværre blødt medlemmer og er nu nede
på 55 medlemmer. DUI Rødovre mangler også et sted at være.

ARBEJDER FOR

SYNLIGHED

Lis Olesen fortæller, at de har valgt at tage initiativ til stiftelsen af en ny
selvstændig forening, Rødovre Gaming for e-sport. DUI Rødovre har mulighed for at bruge deres lokaler, og de to foreninger har et godt samarbejde omkring medlemskaber.
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”Det handler om synlighed for os - for at børnene kan være med i et foreningsliv, som
mange børn har brug for.”
Hun opfordrer andre DUI-afdelinger til at arbejde mere målrettet med synlighed. ”Der er
ikke nogen bestemt måde de forskellige afdelinger skal være synlige på, men man kan se
sig om i lokalområdet for at finde noget, som
man har lyst til at deltage i.”

INSPIRATION FRA
LIS OLESEN TIL FEM EVENTS
Kulturnatten.

Copenhagen Pride

”DUI har både været på Christiansborg og ude foran arbejdermuseet.
Vi hjalp børn med at lave små faner.
Vi havde en quiz og oplyste børn om
deres rettigheder. Jeg sagde, ved du
godt, at din mor og far ikke kan tvinge dig til at skulle spise dine grønsager? Og så begyndte de at grine. Jeg
fortalte også, at man har ret til at gå
i skole, men det er ikke noget, man
skal. Så har de noget at gå hjem og
snakke om.”

”Vi har gået Pride med både hovedbestyrelsen, LO og Socialdemokratiet. Vi har
t-shirts i Rødovre-afdelingen, hvor der står
”DUI for alle”, og børnene er regnbuefarvede. Vi bliver set af regnbuefamilierne,
der tænker, at det er en organisation, der
kan favne os. Vi er ligeglade med, om det
er en far og en far, der kommer med børnene, vi favner alle børnene. Det er mit
statement med at gå Priden.”

Aktiviteter for Socialdemokratiet og HK

”Her er vi med i talerne. Vi stiller op med
ansigtsmaling, slush-ice og hoppeborg,
og det koster ikke noget særligt for børnene. Kaffen til forældrene er dyrere. Her
fortæller vi også om børns rettigheder, og
hvorfor vi har 1. maj. Det har for eksempel
betydet, at forældre kan holde sommerferie med deres børn og være hos dem,
når de er syge. Jeg er ikke så bange for, at
vi bliver kendt for hoppeborge og slushice – bare de kender os for noget positivt,
det er vigtigst for mig.”

”Vi hjælper for eksempel med børneaktiviteter til kongresser. Det er i princippet børnepasning, men vi er der
for at vise vores flag. Børnene synes,
det er sjovt, fordi vi er voksne, der gider lege med perler og spille.”
”Men vi skal gøre opmærksom på muligheden, for vores fagbevægelses-familie kender os ikke nødvendigvis så
godt længere.”

Børnenes 1. Maj.

Børnenes Grundlovsdag.
”Det er mest for børnehaver og SFO´er. Vi
står for underholdningen
med
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METTE KARLSEN:

JEG HAR SAVNET
DET SOCIALE
Hun kalder sig selv for en ”organisatorisk
blæksprutte”, og hun har vist også siddet på
alle poster i hovedbestyrelsen på nær formandsposten. Men nu bliver det ikke til mere.
Næstformand Mette Karlsen har valgt at stoppe i hovedbestyrelsen. Fremover vil hun bruge sine kræfter lokalt i DUI Struer, hvor hun er
kasserer.

så det ikke kun er formalia og ren business.
Konflikter kan også opstå, fordi vi ikke har
kendt hinanden godt nok. Vi er stadig alt for
gode til at se på hinandens fejl og mangler i
stedet for at se på hinandens styrker,” mener
Mette Karlsen

Corona har været medvirkende til at pilen røg
over på et ”nej” til at genopstille. Hun har savnet fysiske møder.

Mette Karlsen siger, at det er et afgørende
landsmøde, DUI står overfor.

”Jeg kan mærke, at jeg har brug for det sociale, hvor man sidder sammen til møder. Jeg
mener, at ledelsen, hovedbestyrelsen og formandskab skal lære hinanden godt at kende,

Stop med at dagdrømme om fortiden

”Vi skal beslutte, om vi vil fællesskabet eller
det lokale. Jeg mener, at vi skal til at gøre noget mere sammen. Vi skal blive bedre til at
udnytte, at vi er en landsdækkende organisation. Vi skal deltage i de fælles aktiviteter, så

HAR SAVNET

DET SOCIALE
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vi lærer af hinanden. Det er uhyre vigtigt, at
vi bakker hinanden op. Jeg tror på fællesskabet, og jeg vil gerne arbejde på at gøre min
afdeling stærkere og på den måde bidrage til
fællesskabet.”

”Vi mangler ressourcer,

og dem får vi kun ved
at rykke sammen i bussen.

”

Næstformand Mette Karlsen
Hun oplever, at nogen dagdrømmer sig tilbage til fortiden.
”Vi skal holde op med at kigge på, hvordan
det så ud før. Vi skal kigge på, hvad vi har nu.
Vi mangler ressourcer, og dem får vi kun ved
at rykke sammen i bussen.”
Mette Karlsen mener, at det var en succes
med 100 mennesker til aktivitetsfestival i en
coronatid, og så fremhæver hun også brætspilsfestivalen, som DUI Ølstykke har startet.

Betaling med blæksprutte-talentet
Mette er stolt af at have ”betalt” lidt tilbage til
hendes yndlingsorganisation som den organisatoriske blæksprutte, hun har været.
”Da jeg var yngre var DUI min familie på godt
og ondt. Derfor var den måde, jeg kunne betale tilbage på, at bidrage med det organisatoriske.”

VORES PENGE
SKAL UD OG LEGE
Der har været stille på lånefronten i bygningsudvalget i 2021, og der er opbygget
en god kassebeholdning. Der er 6-8 lån
ude lige nu for i alt 2,5 millioner kroner.
Det betyder, at der er 1 million i runde tal
i kassen.
”Det er penge, der kan komme ud og
lege,” siger Mette Karlsen fra bygningsudvalget, som udgøres af hende og Rene
Knudsen fra DUI Munkebo, mens Jane
Dupont er sekretrær.
”Flere foreninger begynder at indfri deres lån, og kommunerne er også blevet
bevidst om, at der skal være ordentlige
faciliteter til ungdomsaktiviteter. Det er
uhyre positivt, og vi vurderer, at bygningsudvalget i fremtiden mere kommer til at

skulle udlåne til
aktiviteter. Det
kan være til happenings eller materialer for eksempel en
3D-printer, så en afdeling kan
udvikle sig. Hvis coronaen ikke
havde været så slem, så var
det nok noget, at vi var gået
amok i.”
Man kan låne op til 50.000 kroner rentefrit til aktiviteter.
”Vi skal i fremtiden også have mere fokus
på fundraising, hvilket også er formuleret
i målprogrammet. Der skal nogen ind i
udvalget, som har kompetencer der,” slutter Mette Karlsen.
SIDE 23
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KENNETH F. CHRISTENSEN

DER ER BRUG
FOR NYE TANKER
Kenneth F. Christensen rykker teltpælene op
som næstformand i DUI-LEG og vil bruge sine
kræfter lokalt – i DUI Avedøre, hvor han er formand.

”Fordi afdelingerne er suveræne,
så har vi på en måde
40 øer rundt i Danmark.”
Næstformand Kenneth F. Christensen
Kenneth F. Christensen lærte DUI at kende,
da han blev ansat som forbundssekretær og

vendte tilbage til organisationen som medlem
af hovedbestyrelsen i 2020. Men
han savner nye tanker og sammenhængskræft i DUI. Han mener faktisk, at afstanden mellem hovedbestyrelsen og afdelingerne er blevet større i
den seneste landsmødeperiode.
”Vi har en indbygget udfordring i vores struktur. Fordi afdelingerne er suveræne, så har vi
på en måde 40 øer rundt i Danmark, og jeg
vil også kalde hovedbestyrelsen for sin egen
ø. Hovebestyrelsen kan i princippet beslutte
hvad som helst uden garanti for, at det kom-

BRUG FOR

NYE TANKER
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mer ud og virke i afdelingerne. Det er paradoksalt. Der skal være større sammenhængskraft og ejerskab.”
”Jeg tror, at man skal tænke helt ud af boksen
og måske erstatte hovedbestyrelsen med formandsmøder. På den måde er afdelingerne
med omkring bordet til at træffe beslutningerne.”
”Der er brug for at blive tænkt i nye tanker,
hvis vi skal genvinde fællesskabet, og hvis vi
skal tilbage til de her kæmpestore landsdækkende arrangementer.”

Vi skal dele ideer
Fra hans lokalafdelingsstol har han tænkt sig
at arbejde i medvind med organisationen.
”Vi er ikke bange for at komme med eller tage
imod gode ideer. Jeg har det selv sådan, at
hvis vi leverer noget godt ind til hovedbestyrelsen, og man ikke mener, at det vil fungere på landsplan, så bliver jeg ikke sur af den
grund. Men jeg ville blive irriteret på mig selv,
hvis jeg ikke gav de gode ideer videre.”
”Vi er svært dårlige til at vidensdele i DUI. Der
er for eksempel en afdeling på Fyn, der er meget dygtige til at fundraise. Måske kan vi få
skabt en eller anden form for database med
kontaktpersoner, hvor man søge efter hjælp
og ideer.”

Vi har noget fedt – det skal omverdenen vide
Kenneth F. Christensen har været en større tillidshvervsrække igennem i fagbevægelsen og
mener også, at de bånd skal styrkes.

”Jeg synes, vi har irriterende
lidt samarbejde
med fagbevægelsen.”

primære samarbejdspartner. Jeg gad godt, at
man havde et mere formaliseret samarbejde,
hvor man f.eks. holdt forventningsmøder om,
hvordan vi kan hjælpe hinanden.”
”Vi skal også være bedre til at gøre opmærksom på os selv udadtil. Vi har noget, der er ret
fedt, at byde på. Det er bare ærgerligt, at så
få ved det.”

Næstformand Kenneth F. Christensen
”Jeg synes, vi har irriterende lidt samarbejde
med fagbevægelsen. Fagbevægelsen er vores
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Det ses tydeligt, at DUI-LEG og VIRKE er en familieorganisation – også i den forgange periode
i hovedbestyrelsen, hvor der har været to gange mor og datter repræsenteret. Mød dem her:

SANDRA OG REBEKKA:

DET ER ”DUI FOR EVIGT” OG
MULIGHEDEN FOR AT SE HINANDEN
Hvad betyder det for jer at sidde i Hovedbestyrelsen
sammen?

Sandra: For mig har det givet mig livslange venskaber.
Det er min selvvalgte familie.

Sandra (mor): Nu har jeg en meget engageret og travl
teenagedatter. Så det er også min mulighed for at se
hende og lave noget sammen.

Og hvorfor så være med i hovedbestyrelsen?
Sandra: Det er altid sjovt at være med til at bestemme.
Jeg har ikke siddet i hovebestyrelsen før, men jeg har
været engageret, også på landsplan og på forskellige
andre måder.

Rebekka (datter): Min mor og jeg har altid lavet DUI
sammen. Jeg kunne ikke se, hvorfor jeg ikke skulle fortsætte med at lave det med min mor. Det giver mig også
meget sparring. Når der er noget, som jeg ikke ved, så
sender jeg besked eller ringer – 10 minutter senere, så
har jeg en forklaring.
Hvad betyder DUI for jer?
Rebekka: For mig har det altid været et fedt frirum. Hvis
man er spejder eller går til svømning, så er det altid en
bestemt type aktivitet, man skal lave. I DUI er der plads
til alle ideer – om det er noget kreativt, sportsligt eller
hjernen du skal bruge. Da jeg var mindre og sad i LBU
var det seriøst kun fantasien der satte grænser. Vi sad 10
børn og kunne bare sprøjte ideer ud.

Rebekka: Jeg har lært ekstremt meget allerede fra en
tidlig alder om, hvordan ting fungerer bag facaden. Det
er noget jeg kan bringe videre i mit liv. Og så er det
selvfølgelig fedt at se organisationen udvikle sig. Jeg har
vundet ekstremt meget ved at være aktiv i DUI. For mig
er DUI for evigt. Det er noget jeg gerne vil give videre til
mine børn.
Har der været udfordringer ved at sidde i hovedbestyrelsen som mor og datter?
Sandra: Nej. Vi har stor respekt for hinandens viden og
kunnen. Jeg ved udmærket, at der er områder, jeg skal
holde mig fra, og hvor jeg skal lytte til Rebekka.

Sandra og Rebekka Bredahl har siddet i
hovedbestyrelsen i halvandet år. Sandra
er formand i DUI Skovlunde. Rebekka er
også medlem af Skovlundes bestyrelse
og ungdomsrepræsentant. Rebekka har
tidligere været formand for LBU. Rebekka sidder nu i det internationale netværk
og i et udvalg i DUF som repræsentant for
DUI. De stiller begge op igen til hovedbestyrelsen.

Rebekka: Hvis min mor udtaler sig, så lytter jeg. Det samme gør hun, når jeg snakker om ungdommen. At vi er
mor og datter – det er kun en styrke, tror jeg. Men der
har været knas over teams. Fordi min mor ikke kan finde
ud af teams, så vi har siddet på det samme teams-opkald, og så ved ordstyreren ikke, hvem af os, der vil sige
noget.
Sandra: Ja, mig og teknik – det er ikke så godt.
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Det ses tydeligt, at DUI-LEG og VIRKE er en familieorganisation – også i den forgange periode
i hovedbestyrelsen, hvor der har været to gange mor og datter repræsenteret. Mød dem her:

DORTHE OG AMALIE:

VI BRÆNDER HELT VILDT MEGET FOR DUI
- MEN VI HOLDER DET OGSÅ ADSKILT
Hvorfor er I glade for at være med i DUI?
Amalie (datter): Det er på grund af fællesskabet og de
kreative aktiviteter. Jeg har altid elsket at få lov at møde
op og lave det, jeg ville.
Dorthe (mor): Det handler om det sociale, fællesskabet
og om netværk. DUI er jo ens foreningsfamilie. Og jeg
brænder for at lave cirkus og lave noget for børn og
unge.
Og hvorfor så være med i hovedbestyrelsen?
Amalie: Jeg havde drøftet ideen for min mor, at det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve. Nu havde hun
jo siddet der i nogle år forinden, og så tog jeg chancen
og tænkte, nu prøver vi.
Dorthe: Jeg blev spurgt i tidernes morgen, om jeg ikke
ville være med. Jeg ville gerne være med til at løfte organisationen ind i en moderne tid. Som organisation synes
jeg DUI-LEG og VIRKE er genial, fordi vi er familiebaseret, vi gør det for børn og unge, og vi gør det non-profit.
Men vi skal følge med omverdenen og fange de unge.

Amalie, hvordan har det så været for dig, da du var ny i
hovedbestyrelsen?
Amalie: Lige i starten var det grænseoverskridende. Jeg
kendte ikke de andre, og de havde erfaring, mens jeg
var ny og virkede meget ung. Men jeg kom selvfølgelig
med mit syn på tingene, og jeg er blevet hørt det meste
af tiden – og så er der jo også nogen ting, hvor man blev
nedstemt. Man lærer rigtig mange mennesker at kende,
hvordan menneskesyn og vinkler på samfundet dannes.
Man åbner hele tiden lidt mere af sig selv.
Hvad betyder det for jer at sidde i Hovedbestyrelsen
sammen og har der været udfordringer?
Amalie: Det har givet noget godt imellem os. Vi er blevet
klogere på, hvor vi har hinanden i forhold til det politiske. Hvor vores holdninger adskiller sig, og hvor vi er
enige.

Amalie Ølgaard Jensen har siddet i hovedbestyrelsen i halvandet år. Hendes
mor Dorthe Ølgaard har været med i hovedbestyrelsen af to omgange. Amalie har
tidligere været med i LUU. Amalie træder
ud af hovedbestyrelsen, mens Dorthe Ølgaard genopstiller. De er begge aktive i
Circus Arcus.

Dorthe: Jeg er mega stolt af Amalie. Hun brænder ligeså
meget for det som mig. Og ja, vi er mor og datter med
et fælles værdisæt og en fælles interesse, men ellers er
vi bare to medlemmer med samme efternavn.
Amalie: Min mor vil gerne tale om hovedbestyrelsesarbejdet, når vi ses som familie, men jeg synes, vi skal skille tingene ad. Hun har nogle ting, hun synes er gode og
brugbare. Jeg har et andet syn og nogle andre vinkler
på det. For ikke at lade det personlige komme ind over,
skiller vi familieliv og det foreningsarbejdsmæssige ad.
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CIRKUS ARCUS:

CIRKUS I ET
CORONA-ÅR
Det lykkedes, men det var med tungen ud af
halsen, at Circus Arcus i 2021 fik stablet de
traditionsrige cirkusforestillinger på benene.
Forestillingerne var på grund af corona rykket
fra foråret, hvor de normalt hejser deres cirkustelt – for der måtte man endnu ikke have
publikum - til september 2021. Det betød, at
artisterne havde kortere tid til at forberede sig
end vanligt. Samtidig skulle der findes mange
nye frivillige, men det lykkedes.

lelsesladet oplevelse,” siger formand Annette
Westermann
”Jeg var virkelig stolt over, hvor flot en forestilling de havde sat sammen på kort tid.”

”Det var noget rod i forhold til, hvordan vi plejer at gøre det, men det var godt, at vi gjorde
det, for vi blev mindet om, hvor fantastisk det
er for både børn og forældre, og hvor meget
energi det giver. Det var faktisk en meget fø-

CIRKUS

I HVIDOVRE
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Fælles men også hver for sig
Annette Westermann ser altid noget magisk
udfolde sig omkring cirkusugerne. Der opstår
nemlig parallelle fællesskaber – børn og unge
for sig og de voksne for sig. Fællesskaberne
fletter sig ind og ud af hinanden på en god
måde, forklarer hun.
”Man har fælles aktiviteter og oplevelser, men
man sidder ikke lårene af hinanden, og det
giver rum til at udvikle sig. Forældrene er der,
hvis barnet har brug for det, men fordi forældrene på kryds og tværs godt kan lide at
være sammen, giver det børnene deres eget
fællesskab. Det er så positivt. Og det opstår
helt automatisk, og vi kan virkelig se værdien
i det.”
Derfor har bestyrelsen i Circus Arcus også planer om at tilbyde et fællesskab til de voksne,
der rækker ud over cirkusugerne med nogle
aktiviteter resten af året – det kan være foredrag og fællesspisning.

Ikke som de andre
Annette Westermann ved godt, at Circus
Arcus på nogen måde skiller sig ud i forhold
til andre DUI afdelinger, men …
”Vores aktivitet er anderledes, men værdimæssigt passer vi godt ind. I forhold til navnet DUI-LEG og VIRKE, så arbejder vi jo også

meget med at danne de unge mennesker og
få dem til at virke i et fællesskab, der gør dem
stærke, og så er cirkus jo en leg, sådan er det
bare.”
Børnene finder altid selv frem til temaerne for
forestillingerne, og her er stærke budskaber
bygget ind.
”De får en kreativitet og et talerør ved, at de
kan lave en forestilling. Der er selvfølgelig forskel på temaerne alt efter, hvilken alder artisterne har, men temaerne har været fraværende forældre, ensomhed og mobning. For
nogle år siden var virkeligheden vist i sort og
hvid, mens alt det, man drømte om, var meget
farvestrålende i Alice i Eventyrland tema. Man
havde masker på, og det hele skulle være ste-

reotypt, men man havde faktisk et ønske om
at slå sig løs. Det var et stærkt budskab.”
Også kropsligt og tillidsmæssigt får børnene
meget læring med sig fra arenaen. ”Jeg ser
hele den her kropsbevidsthed og -tillid, de
udvikler. De lærer, at man er afhængig af hinanden. De lærer at have tillid til hinanden og
at understøtte hinanden. Alle i en pyramide er
jo vigtige for at sikre stabiliteten. De er nødt
til at være 100 procent nærværende, for ellers
kan nummeret gå galt, og nogen kan falde og
slå sig.”
Circus Arcus afholder forestillinger fra den 14.
til 20. maj 2022 med temaerne Løvernes Konge og Rumrejsen. Se mere på cirkusarcus.dk
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LENE PALUDAN HASTRUP:

DE UNGE ER ORGANISATORISKE TALENTER
Efter to perioder i hovedbestyrelsen har Lene
Paludan Hastrup valgt at takke af. Og hun har
et tydeligt budskab til DUI, som hun håber,
der vil blive lyttet til.

”Jeg har set, hvordan

LUU-medlemmer har kedet sig til
hovedbestyrelsesmøder. Vi skal
give dem mere ansvar og flere
opgaver. Det kan gøre en forskel.

”

HB-medlem Lene Paludan Hastrup

”Lad de unge komme til,” siger hun. ”De unge
er organisatoriske talenter. Jeg er fan af dem.
Og der er slet ikke tvivl om, hvor deres hjerte
er henne, det er i DUI. Jeg har set, hvordan
LUU-medlemmer har kedet sig til hovedbestyrelsesmøder. Vi skal give dem mere ansvar
og flere opgaver. Det kan gøre en forskel”, mener Lene Paludan Hastrup.
Hun viger gerne pladsen for de unge. Hun har
set en lille håndfuld træde stilsikkert ind i hovedbestyrelsen.
”De er dygtige, sætter sig ind i tingene og lytter. Det tager lige et års tid at blive fortrolig
med hovedbestyrelsesarbejdet, men de er

DE UNGE

HAR TALENT
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ikke novicer, for de har været aktive i LUU og
LBU. Så de er allerede pissedygtige, og de vil
DUI.”

DUI sværere at vende end en supertanker
Lene Paludan Hastrup blev i sin tid opfordret
til at stille op til hovedbestyrelsen, fordi hun
kunne været et blik udefra. Hun er ikke født
ind i DUI, og det oplever hun at have fået kritik
for.
”Jeg har skullet høre, at det kan du da ikke
vide noget om, for du kender ikke organisationen. Det, synes jeg, er meget ærgerligt, og det
er jeg også løbet sur i. Jeg blev jo spurgt, om
jeg ville stille op, fordi jeg har nogle kompe-

tencer indenfor for eksempel organisationsudvikling. Det blev måske bare aldrig forklaret
godt nok.”
”Jeg oplever, at den her organisation er sværere at vende end en supertanker. Det er et
skridt frem og to tilbage, og det er skide synd
for organisationen. Det betyder, at den fremdrift, der er, ikke kommer alle til gode. Der er
nogle afdelinger, der er enormt progressive
og gode til at aktivere børn og unge. Men der
er er også andre steder i organisationen, som
ikke får fordel af det og ikke bruger det.”

Mere fokus på børn af arbejderbevægelsen
Til daglig er Lene Paludan Hastrup sekretær
i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH),
og hun håber, at man i DUI vil knytte tættere
bånd til arbejderbevægelsen igen.

”Jeg oplever, at den her

organisation er sværere
at vende end en supertanker.

”

HB-medlem Lene Paludan Hastrup

”Jeg ønsker, at mine socialdemokratiske venner kan se deres børn i DUI. Samtidig synes
jeg, det er enormt sejt, at DUI har påtaget sig
den rolle og det ansvar at være et frirum for
de børn og familier, hvor der måske ikke er råd
til så meget, og hvor børnene ikke behøver at
bekymre sig om, om der er plads til dem. Men
jeg kunne godt tænke mig, at den anden side
– koblingen til arbejderbevægelsen - fik lidt
vægt igen.”
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Her har vi lokale afdelinger
af DUI-LEG og VIRKE
Årene 2020 og 2021 blev anderledes for vores verden, vores samfund i Danmark, for os
som mennesker generelt og for det at være
frivillig og drive en foreningsafdeling, hvor det
at mødes til fællesskab med aktiviteter, som
omdrejningspunkt er det primære formål.
I 2020/2021 blev ordene COVID- 19, Corona
(og de mange varianter), samfundssind, forsamlingsforbud, mundbind, smittetryk, ”spritte
af”, kontakttal, PCR - test, isolation, afstandskrav og vacciner, hverdagsord for os alle.
Vi har læst jeres fine beretninger fra jeres årsmøder i 2022 og her er et udpluk fra DUI –
afdelinger i DK – Landet Rundt.

”Vi skal tænke på, at vores

fællesskab ikke kun skal
foregå gennem en computer,
at vores styrke er at
lave noget og at være sammen.

”

Citat fra en afdelingsformand
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En afdelingsformand udtrykte det meget fint
i beretningen på årsmødet (marts, 2022) i
forhold til de mange udfordringer, men også
lærerige erfaringer, som Pandemien har givet
os alle på godt og ondt.
”En af de ting, som DUI- LEG og VIRKE, som
forening, står for er fællesskab og det skal vi
tænke på nu, hvor vi skal have folk tilbage.
Vi skal tænke på, at vores fællesskab ikke kun
skal foregå gennem en computer, at vores
styrke er at lave noget og at være sammen.
Vi går lige fra en verden med en Pandemi, til
at skulle forholde os til krig, og de grusomheder der følger med det. Folk der bliver tvun-

gen fra deres hjem og bliver tvungen fra hinanden. Lige pludselig synes man, at Corona er
ingenting.”
”…….De sidste par år har også været lærerigt
f.eks. har vi lært at alle møder ikke behøves at
holdes fysisk. Det har også været et år, hvor
man kan se at folk tænker over det frivillige
arbejde, nogen trækker sig og andre kæmper.”

”De sidste par år har også

været lærerigt f.eks. har
vi lært at alle møder
ikke behøves at holdes fysisk.

”

Citat fra en afdelingsformand

Her er er et udpluk fra udvalgte afdelinger beretninger v. årsmødet i 2022.
(Kilde: Beretninger og referater fra årsmøderne i 2022).

Horsens:
Kolonien fylder 100 år

Kolding:
Det kreative værksted

De 2 årlige udflugter er populære i Horsens for der kan hele familien deltage. I 2021 blev der gennemført 2 ture. Henholdsvis til Djurs Sommerland og Tivoli Friheden. Den sidste udflugt blev støttet
af DUF. Horsens mange lejrer er også populære. Pinselejr, Sommerlejr, Halloweenlejr. Børnene er
vilde med at komme til en uhyggelig lejr, hvor de bliver skræmt og får mad, som ser anderledes
ud end det plejer.

Kolding afholdte Nonfirmation den 7. maj
i 2022 og afdelingen holder dermed fast
i den fine tradition med arrangementet. Det samme gør Odense, København
og Aalborg også. Kolding tilbyder fortsat svømmehold, ”Det kreative værksted,
porcelænsmaling, hvor der bliver malet
på ALT porcelæn der findes og det bliver
brændt i Koldings egen brændeovn. SUP
board – Stand Up Paddleboarding startede tilbage i 2017 med hjælp af midler fra
bl.a. Friluftsrådet. Og tilbydes fortsat som
en aktivitet. Reden er en perfekt base for
denne aktivitet og Agtrupvig er et godt
sted at stå på SUP board.

Afdelingen har også været udfordret både i 2020 og 2021 pga. Corona og krav om afstandskrav
og andre restriktioner, men Sommerlejren blev gennemført i både 2020 og 2021 og de positive
erfaringer man har gjort sig i forhold til det ”man plejer” at gøre, bibeholder man, da det har vist
sig ved evalueringen at tingene har fungeret bedre. Næste lejr er i uge 28 i år.
Feriekolonien i Juelsminde fik gæster midt i marts 2022, da 29 Ukrainske flygtninge blev huset i
lejren. Der var travlhed op til de ankom, men det lykkedes at få kolonien gjort klar til ankomst. Feriekolonien fylder 100 år i 2022 og den 3. juni fejres det ved en reception – selvfølgelig på lejren
i Juelsminde.
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København:
Søsætter 4 nye aktiviteter

Aarhus:
Bålaktivitet med mad hitter

DUI–Østerbro har ændret navn til DUI-København. København har sat 4 nye
aktiviteter i gang – udover de mange andre faste aktiviteter, som afdelingen afholder. Afdelingen fik i 2021 via en del ansøgninger mulighed for at indkøbe paddleboards,
våddragter og svømmeveste, så de kan tilbyde – især unge – en aktivitet, som dels er meget populær, men som også kan give et godt samvær omkring det at komme på vandet og stand up paddel.

Aarhus har nu fået klargjort de lokaler de
har efter at ungdomsklubben lukkede og
er nu klar til at komme i gang igen med
bl.a. Tirsdagsklubben, som de nu har valgt
at kalde MADAFTEN, hvor der hygges omkring fællesspisning. Friluftsfamilier gennemførte 9 arrangementer i 2021 ved
Peter Sabroes Minde. Der er indkøbt 4
nye bålfade og det har dannet rammerne omkring hyggelige naturaktiviteter og
mad, fladbrød og popcorn over bålet. Gaming aktiviteten ”Gaming 4 ALL” er blevet
klargjort og forventer at starte op igen.
DUI-Nisser i Aarhus blev udfordret i både
2020 og 2021, man klargjorte og trænede, men arrangementerne blev afholdt
anderledes pga. Corona, men det har positivt lært DUI- Nisserne i Aarhus, at lave
arrangementet på nye måder.

I år, er året hvor afdelingen forhåbentlig får gang i både SUP (stand up paddel) i svanemøllehavnene, hvor LAVUK har et hus som afdelingen kan bruge og i Sydhavnen for de medlemmer de har der.
København fik også midler hjem i 2021 til et negleprojekt, hvor piger fra både Husum og Nørrebro
lærte alt omkring negleteknik og dermed med den tanke, at starte aktiviteter for andre op de to
steder. Der var desværre flere der faldt fra, men afdelingen har 2-3 ihærdige piger der gennemførte hele læringsforløbet og som nu er i gang med at lave aktiviteter – i første omgang på Nørrebro.
Et andet nyt tiltag , som afdelingen så småt fik løbet i gang i 2021, er en kvindegruppe. Gruppen
består af kvinder fra flere nationaliteter som mødes en gang imellem til hygge, evt. spisning og
masser af snak. Alle – uanset alder og etnicitet er velkommen. Det sidste nye, er en KREAAFTEN.
Den sidste onsdag i måneden mødes man ind med strikke- eller hækletøj eller man kan komme og
sy, lave perler eller andet kreativt man har lyst til. Det er også muligt at komme hvis man gerne vil
lære enten at sy, strikke eller hækle.

Roskilde:
Nissetøjet er klar igen

Høje Taastrup:
Børn i bevægelse i gang igen

Har i både 2020/2021 forsøgt at holde
fast i de muligheder der var for afholdelse
af både aktiviteter, ture og møder. F.eks.
sy - gruppen, LAN-Party og LAN PARTY
weekend, Banko, Julestue, nisseforberedelse og julestue, samt planlægning af
aktiviteten på Roskilde Festivalen.

Afdelingen har i årets løb (2021) udsendt ”klippekort” vedr. deres aktiviteter. Desværre blev mange af aktiviteterne aflyst pga. Corona. Børn i Bevægelse har været
på pause, da instruktøren har været på barsel Børn i Bevægelse er klar og fortsætter med en ny sæson i 2022/2023. I 2021 blev der ikke afholdt gruppeaftener for børne- og Ungegruppen, Det skyldes primært 2 årsager: Mange af de unge voksede ud af DUI og der
er mangel på frivillige medarbejdere. Bestyrelsen gør sig overvejelser omkring gruppeaftenerne.
Det bliver et indsatsområde i 2022, at genstarte gruppeaftener med nye kræfter.
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Korsløkke:
Så er der GameNight

Ølstykke:
Klar på fællesspisning

Sidst i maj 2021 kunne afdelingen endelig starte alle aktiviteter op igen. Den årlige Pinselejr blev
afholdt på Vejlby Fed med ca. 30 deltagere. Desværre uden overnatning. Det blev trods alt en god
tur. ”Sommerfesten” med aktivitetshuset blev afholdt med ca. 30 børn og 30 voksne og der var
mange gode aktiviteter. Alle aktiviteter startede op igen i august 2021 til gavn og glæde for alle
DUIere. I august 2021 blev der afholdt lejrtur til Vejlby fed for alle medlemmer på Fyn for ca. 50
deltagere og det blev en rigtig dejlig tur for alle børn og voksne, alle kom med dejligt humør og
gode aktiviteter. Fra den oktober 2021 blev der afholdt LAN-party – filmaften. I november blev der
afholdt et ”Åbent hus” arrangement. Der kom desværre ikke nye medlemmer denne gang, men det
afprøves igen i år. I juni 2022 har Korsløkke inviteret til GAMENIGHT i en hel weekend.

Ølstykke har på trods af Corona og færre aktiviteter i perioden heldigvis ikke set
den store medlemstilbagegang. Det er
enormt positivt og det tolker bestyrelsen
sådan, at afdelingen har en god base af
medlemmer som kender afdelingen og
som har været med i mange år. DUI – Ølstykke har et godt ry. Brætspils cafe og
Brætspilsfestivalen er bærende aktiviteter
i afdelingen både lokalt, men også nationalt, da andre afdelinger også er meget
velkommen til at være med. De seneste
2 år har brætspil aktiviteterne ofte været
afholdt online pga. coronarestriktionerne.
Afdelingen holder fortsat fast i brætspils
cafe den 1. fredag hver måned.

Lolland:
Børn og unge ud i verden

Hvidovre:
Fokus på LEGO Mindstorms

Lolland havde indtil sommeren 2021 kun
afholdt weekendture for medlemmerne,
men i sommeren 2021 afholdte de deres
første rigtige sommerlejr med 36 deltagere fra flere afdelinger. Det var en fed
oplevelse både for afdelingen og for deltagerne.

På trods af Corona lykkes det at få afholdt
en aktivitet i DUI-huset, hvor man lavede
robotaktivitet med LEGO Mindstorms. Det
er en aktivitet som afdelingen fremadrettet vil fokusere noget mere på. Børnene
var ret vilde med det. Afdelingens sommerlejr på Bornholm i 2021 blev afviklet.
Og igen med deltagelse fra Odsherred
afdeling. Der var flere udfordringer på turen, da vi det viste sig at det var en meget lille hytte med små indendørs forhold.
Og værre blev det, da pavillonerne blæste omkuld. Afdelingen er kommet igennem året 2021 med et medlemstal, som
er stort set status quo. Det tænker bestyrelsen faktisk er flot, når man har været
oppe imod mr. Corona.

Afdelingen har fået nye medlemmer ind
fra 2022 efter at de havde mistet nogle
i 2021. Et barn fra Lolland har deltaget i
projektet Kids Got Right i Østrig i 2022 og
3 unge har fornyeligt deltaget
i en tur – arrangeret af DUF
– til Utøya. Begge ture har
været lærerige for dem.

Afdelingen afholder kanotur, hyttetur og
sommerlejr, som nogle faste traditioner
og med andre afdelinger som er med i
planlægningen og deltagelsen.
Eksempler på nogle af afdelingens aktiviteter: Pokemon GO Ture, Fællesspisning
i DUI–Hytten (med tema), Sheltertur, Tøsehygge og Gangster
Weekend.
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VUGGESTUE I AALBORG:

DET GIVER BONUS
Det var svært i starten. Det indrømmer formand for DUI Aalborg Helle Christensen gerne.

DUI Aalborg måtte bygge foreningshuset ud,
men det er ren ”win win”, hvis du spørger formanden.

”Vi lavede fodfejl, og det kostede mange ressourcer,” siger hun.

”Vuggestuen er i sin egen bygning. Den er
bygget, så vi kan bruge faciliteterne, når vuggestuen er lukket. Vi ruller en væg til side og
kan så have 120 siddende gæster.”

Men hun vil stadig anbefale, at man overvejer,
om man som afdeling i DUI kan drive en institution som de gør i DUI Aalborg. Her er det en
vuggestue, der drives med DUI værdier som
fællesskab, solidaritet og tolerance.
”Vi har forsøgt at etablere et sted, som er verdens bedste sted for børn.”

Lidt fakta

VUGGESTUE

GIVER BONUS

DUI Aalborg har siden 2017 huset en vuggestue med 45 børn og 13 pædagogiske
personaler, heraf en pædagogisk leder.
Der er også en ansat i køkkenet, og derudover har vuggestuen en pedel og rengøringsassistent tilknyttet.

Afdelingen vil gerne samarbejde
”At åbne den her vuggestue gav altså en del
sideeffekter. Før havde vi kun et lidt større
husholdningskøkken. Nu har vi totalrenoveret
køkken og kan have federe madprojekter her.
Hele projektet har desuden sikret os økonomi, så vi kan have ansatte i huset,” siger Helle
Christensen.
”Og der kommer jo så 45 børn og 90 forældre
i huset hver dag. Det er en anden måde at
komme i kontakt med familier på. Familierne
er medlemmer hos os, og vi ser dem til vores
aktiviteter. Til fastelavn havde vi for eksempel
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300 deltagere, og det er også børn, der tidligere har gået i vuggestuen, som kommer.”
DUI Aalborg har længe været opmærksomme
på, hvordan de kunne udnytte så mange af
døgnets timer som muligt i deres foreningshus til aktiviteter. Det betyder, at de eksempelvis også har haft integrations- og aktiveringsprojekter.

”Vi har forsøgt at

etablere et sted, som er
verdens bedste sted for børn.

”

Helle Christensen, formand DUI Aalborg
”Kommunen ved godt, at hvis de har et projekt, som er lidt anderledes, så kan de altid
prøve at ringe til os.”
DUI Aalborg vil gerne indgå samarbejdsaftaler
med kommunen og partnerskaber med forskellige aktører.
”Vi står hele tiden på ti ben. Når et ben brækker - for eksempel da kommunen lukkede aktiveringsindsatsen, så har vi de ni andre ben
at stå på og kan nå at sætte et nyt ben på, før
andre eventuelt vælter.”
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MAD PÅ BORDET I AALBORG:

FOR ALLE
GENERATIONER
Meget ændrer sig med tiden, men konceptet fællesspisning går aldrig af mode, hvis du
spørger Helle Christensen, som er formand for
DUI Aalborg.

og besøg af en politiker.
To gange om året spiser vi
tidligt - klokken 17.00, så de mindste
også kan være med.”

Her har man en børnegruppe – de skal bare
være startet i børnehaveklasse, der kommer
én gang om ugen for at lave mad. Før corona
var der lange ventelister til holdet, og de turde derfor ikke lave reklame for det. Derudover
har Aalborg-afdelingen fællesspisning hver
måned. Det har de haft i 25 år.

Mange børnefamilier bruger muligheden for
at kunne være sammen uden at skulle lave
mad, fortæller Helle Christensen.

”Vi har frivillige kokke, der laver to retter, og så
har vi en aktivitet bagefter. Det kan være alt
mellem himmel og jord. Vi har haft fastelavn

Gør det nemt for de frivillige
Det vigtigste formål med fællesspisning er at
skabe fællesskab.
”Fællesskabet er det helt centrale for os, og at
generationer mødes på tværs. Vores ældste

FOR ALLE

GENERATIONER
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medlem er 95 år, og han kommer stadig og
laver mad. Man kan ikke ramme så bredt med
aktiviteter, men det kan man med mad. Det er
en super fed egenskab.”
Et godt trick fra Aalborg er, at de planlægger
menuen et helt år i forvejen.
”Vi holder ét møde om året med de frivillige, og så kører det. Derfor er det også en fast
gruppe af frivillige, der gerne vil være med.
Man er jo ikke så forpligtet, når man kun skal
lave mad to-tre gange på et helt år.”
Der kommer typisk mellem 40 og 50
til fællesspisning i Aalborg.

LEJ ET KÆLDERLOKALE
- SÅ ER MAN I GANG
Først var der kun én. Nu har DUI Aalborg
to genbrugsbutikker. Formand Helle Christensen undrede sig over, hvorfor kun
kvinder meldte sig som frivillig i butikken.
”Det gav jeg mig til at undersøge. Det er,
fordi mændene ikke gider al det der kællingeævl.”
Da der blev et lokale ledigt tæt på DUI
Aalborgs foreningshus, sprang formanden til. Den nye mandebutik kom i alverdens medier, det var nemlig den første af
sin slags.
”Nu ryger alt det med ledning ind til mændene. Det er kvinderne også glade for.”
Det primære formål med at drive genbrugsbutikkerne er at tjene penge til DUI
Aalborgs projekter – et børnehjem i Uganda for 50 gadebørn og til 8 skoler i Indien,

og det giver et
pænt overskud,
men det giver
også de frivillige
et godt fællesskab.
”Mange mænd har deres
identitet på deres arbejde, og
når de stopper, så er der mange, der kommer i krise. I butikken er der et godt fællesskab.”
DUI Aalborg har gennem butikkerne fået
40 nye frivillige.
”Butikkerne er også et ansigt udadtil. Der
ligger sedler om DUI i butikkerne, som
folk får med. Andre DUI-afdelinger kan
også gøre det. Lej et kælderlokale, og så
er man i gang,” slutter Helle
21.-22. majChristensen.
2022
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DUI MUNKEBO:

DELER HUS MED
UNGDOMSKLUBBEN
De er gået fra at skulle være i et gammelt hus,
der trængte gevaldigt til renovering til at have
råderum over en tidligere børnehave på 400
kvadratmeter fordelt på tre huse. Det betyder,
at der også er blevet plads til ungdomsklubben side om side med DUI Munkebos egne
aktiviteter, ligesom der er blevet plads til aktiviteter for pensionister.

Lidt fakta

DELER MED

UNGDOMSKLUB

DUI Munkebo deler hus - og
ting - med en kommunal
ungdomsklub. DUI
Munkebo har nu tilbudt kommunen at
drive en juniorklub
for 3. til 7. klasse.

”Ungdomsklubben skulle flytte til andre lokaler samtidig med os, og så foreslog jeg, at vi
skulle arbejde sammen – det frivillige og det
kommunale. Vi har børn, som har udfordringer, hvor vi godt kunne bruge at kunne sparre
med de kommunalt ansatte pædagoger. Det,
synes politikerne, var en god ide,” fortæller
John Eriksen, formand for DUI Munkebo.
”Da vi skulle flytte, tog vi hver især alt, hvad vi
havde af gode ting, med, og nu deler vi tingene. Der er ikke noget, som er vores eller deres. Vi er fælles om
det. Der har selvfølgelig
været startvanskeligheder, men vi har fundet ud
af det sammen.”
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Det har givet blod på tanden
DUI Munkebo har råderum over lokalerne hele
ugen, men udlåner lokalerne til ungdomsklubben tirsdag og onsdag aften, og det fungerer
godt, siger John Eriksen. Der er kommet 100
nye medlemmer til, efter DUI Munkebo er flyttet. ”Vi vinder virkelig på, at vi har disse tre
huse. Nu kan vores børn og unge gøre det,
de har lyst til. Før handlede det meget om en
aktivitet.”

”Vi har børn, som har udfordringer,
hvor vi godt kunne bruge
at kunne sparre med de
kommunalt ansatte pædagoger.

”

John Eriksen, formand DUI Munkebo
DUI Munkebo har fået blod på tanden og har
tilbudt Kerteminde Kommune at stå for en juniorklub fra 3. til 7. klasse. John Eriksen har
blandt andet rådført sig med DUI Aalborg
om dette. John Eriksen afventer den politiske
godkendelse, men håber, at det bliver en realitet til efteråret 2022. ”Man kommer ikke til at
være i tvivl om, at det er os, der driver den.”
DUI Munkebo har også et godt samarbejde
med byens skoler og andre institutioner omkring sejlads med båden Kristine, der ligger
i byens havn, og som DUI Munkebo tilbyder
ture i, mod betaling.
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JANE DUPONT:

VI SKAL SÆTTE
EN DAGSORDEN
DUI-LEG og Virke fik ny sekretariatschef i oktober 2019. Det har organisationen prøvet
mange gange før, da der har været stor udskiftning på den post. Og det har heller ikke
været tre kedelige år for Jane Dupont, som nu
(fortsat) sidder i den stol.
”Da jeg startede i 2019 var DUI i en stor krise.
Et flertal havde stillet mistillid til formanden i
foråret, der var kampvalg om formandsposten
lige før jeg startede, og der havde været stor
udskiftning i sekretariatet – også på den post,
som jeg overtog. Jeg tror faktisk, at nogen
tænkte, at DUI overlever ikke det her, men det
gjorde vi heldigvis. Nogen var såret, og nogen
var vrede. Jeg tænkte, hvis vi skal overleve,
skal vi begynde at tale sammen, respektere

afdelingernes ønsker, behov og lytte, men jeg
tænkte også wauw, der er så meget potentiale i den her organisation.”
Derefter fulgte et intenst fokus på at forstå
organisationen, forsøge at forstå de mange
konflikter, som var årsagen til krisen, rydde op
i og genrejse økonomien og administrationen
i det hele taget.
”Jeg tror i øvrigt, at det har været alle forbundssekretærer/sekretariatschefers ønske,
men alligevel vil jeg pege på, at den administrative del har fået ”lidt ro på”.”
”Vi har fået strømlinet administrationen en
del. Før i tiden skulle man selv indsende et be-

VI SKAL

MENE MERE
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løb til det årlige Forbundskontingent. Det var
noget rod, så nu har vi vendt det 180 grader,
så det er os, der sender faktura ud fra et økonomisystem. Vi får helt klart færre spørgsmål
på det, så jeg tror, at det er godt. Vi har også
overtaget kontingentopkrævning for mange
flere afdelinger. Vi hjælper nu 33 afdelinger,
hvor det før kun var 8.”

Et hav af spørgsmål og nogle gode råd
Jane Duponts tilgang har været og er stadig
at stille mange spørgsmål for at hjælpe organisationen videre.

”Vi er i alle henseender

børnenes ambassadører.
Vi står hele tiden og vogter der.

”

Sekretariatschef Jane Dupont
”Jeg stillede rigtig mange spørgsmål for eksempel, hvordan genopfinder vi lysten til at
samarbejde omkring vores formål i organisationen, og hvordan får vi afdelingerne til at respektere og anerkende landsforbundet, herunder særligt hovebestyrelsen. Og så prøvede
jeg fra start at italesætte, at vi er en børne- og
ungeorganisation.
Vi har givet plads til familier, og det er så fint,
men vi har en udfordring, for mere end halv-

delen af vores medlemmer skal være børn
og unge, hvis vi skal bevare vores status som
børne- og ungeorganisation og dermed fortsat skal beholde vores medlemskab i DUF og
dermed opnå støtte i form af driftstilskud.. Det
er virkelig vigtigt, at vi får talt åbent omkring
det.”
Jane Dupont opfordrede også hovedbestyrelsen til at løfte blikket fra den enkelte afdeling
og tage beslutninger på vegne af hele organisationen og sætte mere indhold og mindre
proces på dagsordenen. Og så skal sekretariatet – også selvom der kun er fire ansatte nu
efter en barbering af økonomien – sørge for
alt det administrative, sikre driften og lave notater til hovedbestyrelsen efter behov.

Hvad er vores dagsorden?
Så kom corona. På det tidspunkt havde Jane
Dupont været i jobbet i et halvt år.

”Coronatiden gav DUI en timeout i afdelingerne og for landsforbundet. Vi prøvede at køre
organisationen med online-møder og nogle få
online -aktiviteter.”
Netop på grund af corona, så har Jane Dupont
endnu sit første rigtige landsmøde til gode.
Hun glæder sig til at komme videre med de
mange vigtige diskussioner og handlinger for
fremtiden.
”Vi skal tale om, hvordan vi sikrer, at vi beholder vores ypperligste formål, at børn og
unge bliver demokratiseret i vores forskellige
aktiviteter. Vi arbejder jo også med børns rettigheder i børnekonventionen. Vi er i alle henseender børnenes ambassadører. Vi står hele
tiden og vogter der. Og vi skal også genfinde
lysten til at samarbejde om netop vores fælles
formål.”
Jane Dupont pointerer, at DUI sagtens kan
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have modet til at mene noget og melde det
ud i offentligheden.
”Jeg har en drøm om, at DUI har holdninger til
børne- og ungedagsordenen. Vi skal mene noget, ellers er vi en ligegyldig organisation. Det
kunne være noget om alkohol, rygning, køn,
seksualitet, uddannelse, ensomhed, adoption
og børnehjem. Vi skal have en holdning, hvor
vi vel og mærke spørger de unge om, hvad de
mener om det.”

Børn og unge i bestyrelsen
Jane efterlyser, at afdelingerne bliver endnu
bedre til at få børn og unge med i bestyrelserne,
”Vi arbejder alle for, at børn og unge bliver
gode demokratiske medborgere, men det bliver de kun, hvis de øver sig på det.”
Hun efterlyser også en bevidsthed omkring et
generationsskifte blandt de frivillige i afdelingerne.

”Vi skal sikre, at en ny generation tager over,
men det skal ske på en måde, hvor alle er
trygge ved det. DUI´ere har så mange forskellige historier om gode oplevelser rundt i landet og verden. Her er hjerteblod og en historie, som ikke må gå tabt. Det skal overleveres
til de nye.”

”Her er hjerteblod og en historie,
som ikke må gå tabt.
Det skal overleveres til de nye.”
Sekretariatschef Jane Dupont
De frivillige skal vide de kan kontakte os
Jane Dupont er meget optaget af, at man som
afdeling ved, at man kan hente hjælpe i sekretariatet for eksempel, hvis man er kørt fast
i noget omkring bestyrelsen, omkring frivillige
eller omkring aktiviteter.

”I sekretariatet skal vi desuden stå op hver
dag og tænke, at vi skal gøre hverdagen nemmere for vores frivillige i DUI-LEG og Virke.”
Sekretariatet tilbyder udviklingsforløb til den
enkelte afdeling.
”For mig viser det styrke, hvis man efterlyser
hjælp. Det kan også være andre i organisationen, der har erfaring fra DUI eller fra deres
civile liv. Men det kræver, at man åbner op. ”
Startende fra landsmødet 2022 håber Jane
Dupont, at der kommer mere samling på tingene, og hun vil gøre sit.
”DUIere er meget dedikerede, men jeg oplever også, at vi går i hver vores retning.”

Gode relationer udadtil
Udadtil skal DUI-LEG og VIRKE gøre sine hoser
mere grønne, mener Jane Dupont.
” DUI skal være en organisation, som man
samarbejder med. Man skal kunne regne med
os.”
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Jane Dupont nævner samarbejdet med afdelinger, som havde en god ide og den fik sekretariatet rykket på via en ansøgning til Friluftsrådet omkring ”Nu bliver det vildt” som et
godt eksempel. ”Mere af det,” siger hun.
Noget andet er samarbejdet med fagbevægelsen, som skal have en hjertestarter.
”Vi har virkelig fine traditioner med fagbevægelsen. Det har vi misset i nogle år, og det skal
genetableres.”

”Vi skal mene noget,

ellers er vi en
ligegyldig organisation.

”

Sekretariatschef Jane Dupont
DUI tilbyder desuden en fin overgang fra det
politiske liv i Danmarks Socialdemokratiske
Ungdom (DSU) til familielivet, og det skal tydeliggøres.

DEM SAMARBEJDER
LANDSFORBUNDET MED
Dansk Ungdoms Fællesråd
ABN (Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden)
IFM:SEI (International Falcon Movement – Educational Socialist International)
Daginstitutionernes Landsorganisation
S (Socialdemokratiet)
DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom)
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Daginstitutionernes Landsforening
FH Ungdom
FH – afdelinger i DK
Kooperationen
FH Hovedstaden
NordeaFonden
Samrådet
Tuborgfondet
Arbejdermuseet
AOF
HK Danmark
DABUF
Dansk Metal
Ungdomsringen
Friluftsrådet
Sind Ungdom

BUPL
FOLA
FOA
Dansk folkehjælp
Foreningen til gavn for
børn og unge
Børns Vilkår
Red Barnet
Ungdommens Røde Kors
Børnesagens Fællesråd
UNICEF
Fritid og Samfund

”I DUI kan man udfolde sig fra vugge til grav.
Det kan jeg godt lide, at vi dyrker.”
Og så sender Jane Dupont en venlig tanke til
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) for deres
hjælp i coronatiden.
”DUF var med til at styre os igennem coronatiden og hjalp os med at få kompensation for
tabte indtægter.”
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AFDELINGSUDVIKLING

DISSE AFDELINGER
LUKKEDE

DUF AFD (opfylder kravene fra DUF)
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VI OPKRÆVER

FOR 36 AFDELINGER UD AF 45

I løbet af de seneste år har forbundet overtaget selve
kontingentopkrævningsdelen fra flere og flere afdelinger. I takt med det, droppes de lokale PBS-aftaler
for at gøre processen nemmere for afdelingerne. I dag
opkræver forbundet således for 36 afdelinger ud af
45, af dem benytter 31 i dag forbundets PBS-aftale.

GENNEMGANG AF

NØGLETAL

AFDELINGER DER BENYTTER
FORBUNDETS PBS-AFTALE
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MEDLEMSUDVIKLING 2011-2021
Medlemmer under 30 år

Kunne ikke tælles med
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FORMANDSSKABET

HOVEDBESTYRELSEN
ANN URBAND
Forbundsformand

METTE KARLSEN
Næstformand

(Trak sig den 30. april 2022)

Amalie Ølgaard

Stine Eiby

Lene Paludan Hastrup

Dorthe Ølgaard Lassen

Martin Nielsen

Gitte Pedersen

Rebekka Bredahl

Sandra Bredahl

Marianne Halkjær

Harun Muharemovic

KENNETH F. CHRISTENSEN
Næstformand

LEDELSEN

(Trak sig den 25. april 2022)

2020-2022
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LANDSFORBUNDETS SEKRETARIAT
Landsforbundets sekretariat løser administrative opgaver, som er forbundet med at være
sekretariat for en Landsorganisation (f.eks. økonomi, medlemskontingent og dokumentation, kommunikation, aktivitetsstøtte, deltagelse i møder både internt og eksternt, sekretæropgaver for FM/HB/udvalg m.m.)
Desuden yder sekretariatet service til afdelinger, fællesledelser og nedsatte udvalg.

MEDARBEJDERE PÅ ANKERSMINDE

Endelig er det sekretariatets opgave at understøtte de opgaver, der er indeholdt i Landsmødets og Hovedbestyrelsens vedtagne beslutninger.

KENT JØRGENSEN
Servicemedarbejder

HEIDI JENSEN
Servicemedarbejder

JANE DUPONT
Sekretariatschef
SEBASTIAN NIELSEN
Eventkoordinatorelev

JOACHIM LÆRKE LYAGER
Afdelingskonsulent

HENRIETTE DELEURAN
Økonomimedarbejder

MONIKA FINDSEN
Kontorassistent
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