
 

Så er der nyhedsbrev fra UNG+ samt en hilsen fra sekretariatet.  

En hilsen fra sekretariatet 
Kære Dig 

Vi er lige nu i en helt særlig periode grundet Covid-19. Det er en periode, som er meget 
anerledes end den plejer at være, og det er udfordrende for os alle.  Hvis der er noget i føler, 
som i særligt mangler i denne tid, som kunne være en idé, som ADHD-Foreningen skulle 
arbejde videre med,så skriv til mig. Vi vil altid gerne gøre fra jer.  

Jeg håber, i passer godt på jer selv og hinanden.  

De bedste hilsner 

Pernille Sanberg Ljungdalh 

Projektleder på ungeområdet 

ADHD-Foreningen 

psl@adhd.dk 

 
 

 

 

Har du ADHD og angst? – Vi har et tilbud til dig 
Så ved vi, at denne tid er ekstra svær for dig. Vi ved heldigvis også, at viden og mødet med 
ligesindede kan gøre en verden til forskel lige nu.  

Er du 18+ kan du gratis få rådgivning og deltage i en online mestringsgruppe. Erfaringerne fra 
vores forløb i mestring viser, at du kan blive bedre til at tackle din angst og tage hånd om alt 
det, der er en del af den hverdag, der ikke længere er spor hverdagsagtig. 

Læs mere og tilmeld dig her  https://adhd.dk/online-adhd-og-angst-mestringsgrupper/ 
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Bliv frivillig og skab sammenhold i en svær tid 
Vi har brug for dig 
I en tid hvor verden er anerledes og hvor man er udfordret over en hverdag, hvor struktur og 
vaner er forsvundet, kan det være rart at høre, om andre der har det ligesom én selv. Hvis du 
har lyst og tid i denne periode til at dele dine tanker eller strategier for, hvordan du klarer dig i 
en hverdag, som er langt fra hvad den plejer, så giv os din tid som frivillig.  

Ambassadør og rollemodel  
Du kan som ungeambassadør være med til at gøre ADHD til håb og handlekraft for andre 
unge mennesker med ADHD og ADD i Danmark. Både børn og unge med ADHD har brug 
for synlige rollemodeller, de kan spejle sig i. Ambassadørkorpset består udelukkende af unge, 
der er med til at fortælle om livet med ADHD/ADD på hver deres måde. Det kan fx være at 
for- tælle din historie til unge diagnosticerede, i mestringsgrupper, holde foredrag eller dele 
øjeblikke fra dit liv på de sociale medier.  

Redaktør og skribenter  
Har du en skribent gemt i maven? Så kan du være med til at skrive nyhedsbrev, blogindlæg 
eller artikler til UNG+. Du er med til at formidle vigtig viden og opdatere andre unge med 
ADHD eller ADD, om relevante ting der sker i UNG+ og i samfundet. Du kan også bruge 
platformen til at dele din personlige historie, strategier og redskaber.  

UNG+ Instagrammer  
Hvordan ser livet ud for en ung med ADHD eller ADD? Vi vil gerne have en masse liv på 
UNG+ instaprofil. Så har du lyst til at dele pics fra din dag, noget af det skæve, sjove 
oplevelser eller måske gode råd til livet med ADHD/ADD, så er UNG+ instagrammer lige 
noget for dig.  

 

Lyder det at være frivillig som noget for dig? Eller har du spørgsmål? 

Skriv til Pernille, Projektleder på ungeområdet på psl@adhd.dk 

 

Ungecampen 2020 
Vi følger naturligvis regeringens anbefalinger i denne tid, men vi håber meget, at kunne få lov 
til at afvikle året ungecamp d. 14-16 august 2020. Det bliver som altid rigtig fedt og du får 
mulighed for at møde andre unge med ADHD. Vi håber, du har lyst til at være med.  

Du kan tilmelde dig inde på vores hjemmeside under kurser www.adhd.dk/ung 
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UNG+ Kursuskalender 
Vi har rykket alle vores kurser og workshops grundet Covid-19. Der kommer derfor til at være 
en masse spændende aktiviteter og kurser, som du kan deltage i til efteråret. Du kan altid 
holde dig orienteret på vores hjemmeside, men her for du et overblik over de datoer, som er 
meldt ud på nuværende tidspunkt. Vi håber, vi ses.  

 
Ugeplanen, en mestringsworkshop (20 juni 2020) 
For unge med ADHD/ADD og deres forældre. Foregår på Danhostel Ishøj Strand, Ishøj 
Strandvej 13, 2635 Ishøj.  

Studieliv med ADHD og ADD (21 juni 2020) 
For unge med ADHD/ADD og deres forældre. Foregår på Danhostel Ishøj Strand, Ishøj 
Strandvej 13, 2635 Ishøj.  

Årets Camp for unge voksne med ADHD/ADD (14-16 august 2020) 
For unge med ADHD/ADD. Foregår over en weekend med overnatning på Houens Oddde 
Spejdercenter, Houens Odde 14-16 Kolding.  

Kvindeliv med ADHD/ADD (29 august 2020) 
For unge og voksne kvinder med ADHD/ADD. Foregår på Danhostel Vejle, Vardevej 485, 
Skibet, 7100 Vejle.   

ADHD Mestring – Et inspirationskursus (5 september 2020) 
For unge og voksen med ADHD og ADD. Foregår på Mødeceneter Odense, Buchwaldsgade 
48, 5000 Odense C.  

ADD ser indefra, udefra og rundt omkring (12 september 2020) 
Kurset er for alle (16+) som er interesserede i egen eller familiens ADD. Foregår på Danhostel 
Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj. 

ADHD og ANGST (28 november 2020) 

For alle (16+) med interesse i egen eller familiens ADHD og angst. Foregår i DGI Huset 
Herning, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning.  

 


