
Ungdomslejren er magisk, den er et 
frirum, et fællesskab. Vi har lært om 
høretekniske hjælpemidler, hvordan 
vi kan afspænde efter en lang dag, og 
hvordan vi bedst muligt accepterer 
vores høretab. Foredragene er guld 
værd, og klæder os bedre på til en 
hverdag med et høretab. 

Men det er stemningen der er det 
altafgørende. For på UL vender vi 
verden og normaliteten på hovedet.

Sammen bliver vi modige på en 
måde, vi ikke har mulighed for at 
være derhjemme. Til dagligt lever 
vi i en kultur, der er indrettet på de 
hørendes præmisser, og den efterla-
der ikke altid plads til at være ung, 
hørehæmmet, nysgerrig eller til at 
ville prøve ting af. På UL er kulturen, 
oplevelserne, det sociale og foredra-
gene på vores præmisser, med alle de 
hjælpemidler vi har brug for. 

UL giver os et frirum, hvor vi for en 
stund, får lov at være med ligesin-
dede. Med folk der forstår, hvorfor 
vi har brug for lys, når vi skal høre, 
hvad der bliver sagt. En kultur, hvor 
du må sige ’hvad’ lige akkurat så 
mange gange, du har brug for, for 
at du kan være med i samtalen, og 
ingen kigger skævt til dig. En kultur 
hvor vi gør os sårbare med folk, vi 
knapt har kendt i et døgn, fordi.. det 
er jo UL! 

På UL tager vi imod udfordringer, 
vi nok ville have takket pænt nej tak 
til under alle andre omstændigheder, 
fordi vi på UL tør stole på, at vi får 
det hele med. Og at hvis vi går glip 
af noget, så er der nogle, der sørger 
for, at vi kommer med. Det er lige 
præcis det, der gør, at folk kommer 
tilbage år efter år efter år, og det der 
gør, at der findes UL-par. Kort sagt: 

Hvorfor skal man tage på UL? Fordi 
man aldrig skal undervurdere vigtig-
heden af at blive forstået og accepte-
ret på lige præcis ens egne præmisser 
– om end bare for en weekend. 

Her på vej hjem fra UL 2020 glæ-
der jeg mig allerede til næste år.

Tak til alle (for input, smil, svar, 
glæde og gode minder).
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