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Vær deg selv! 

Juba vil hjelpe mennesker å utvikle seg. Bare du er 

du! Juba skal være et trygt og utviklende sted å være 

for barn. Her kan du få være deg selv, du kan få 

være den du er, og du kan få prøve ut dine talenter 

og evner. Samtidig skal du lære å godta at andre er 

slik de er. Det er forskjellene som gjør det spennende 

å være sammen. 

Vær åpen! 

Juba arbeider for å åpne broer mellom mennesker, 

grupper og land! Kanskje er det redsel for det ukjen-

te som gjør at vi mennesker ikke oppfører oss så fint 

overfor andre. Vårt utgangspunkt er at en fremmed 

er en venn vi ikke kjenner! 

Vær nysgjerrig! 

Du kan ha mange flere talenter og evner enn du vet 

om. I Juba får du sjansen til å prøve, og kanskje fin-

ne, nye sider ved deg selv. Den som leter, vil finne. 

Kanskje er du flink til å synge, mekke, lede andre 

eller så har du helt andre talenter. 

Vær en venn! 

Det er mange som trenger deg som venn! Vennskap 

betyr å stille opp for noen som har det vanskelig. Det 

kan være noen på skolen eller i nabolaget som blir 

mobbet. Men det kan like gjerne være folk på den 

andre siden av jorda som ikke har nok mat. Venn-

skap går på tvers av landegrenser og andre skiller. 

Godene er svært ulikt fordelt på jorda. Alle barn har 

like rettigheter til mat, klær, skolegang og medisi-

ner. Vi som bor i Norge har tilgang til dette. Men 

millioner av mennesker rundt om i verden har ikke 

samme muligheter. I Juba ønsker vi at verdens go-

der skal fordeles bedre. Program vinter/vår 2019    

JUBA Bryn 

JUBAs profiler 

 JUBA Bryn 

JUBA Bryn samles hver tirsdag i Musikkrom-

met på Manglerud skole (dere får nærmere 

beskjed hvis vi møtes et annet sted). Møtetids-

punktet er fra kl. 18.00-19.30.  

Kontingenten er kr. 100,- pr. år.  

Se mer informasjon om JUBA på 

www.juba.org 

 

 



 

6. januar JUBA-juletrefest  på Lillestrøm 

8. januar Vær nysgjerrig! Godt nytt JUBA år!  Leker 

15. januar Vær deg selv! Vi BRYNER oss  

22. januar Vær åpen!  Aking/Leke i snøen (hvis det er noen...) 

29.januar Vær en venn! Dans 

5. februar Vær nysgjerrig! Til Amazonas med Kristine 

8.-10.februar VINTERTREFF i Oppland. Overnatting på Snertingdal skole.  
     Påmelding innen 25.januar 
12. februar  Ikke møte pga vintertreff i helgen 

19. februar VINTERFERIE  Ikke møte  

26. februar Vær deg selv! Ansiktsmaling 

5. mars Vær åpen!  Karneval 

12. mars Vær en venn! Spillkveld  

19. mars Vær nysgjerrig! Eggsperimenter 

26. mars Vær deg selv! Leirkveld 

2. april Vær åpen!  Megafun (trenger foreldre til å kjøre!) 

9. april Vær en venn! Påskeverksted/Eggjakt 

16. april PÅSKEFERIE  Ikke møte 

23. april Vær nysgjerrig! Sivitas og elefantparaden 

30. april Vær deg selv! Sivitas og elefantparaden 

7. mai  Vær åpen!  Kunstkveld 

14. mai Vær en venn! JUBA-løpet og kunstutstilling.  Familien inviteres! 

21. mai Vær nysgjerrig! Fossiljakt 

24.-26.mai Vær deg selv! Vårtreff på Kirkevik, Nesodden 

23-29.juni Jubasommer i Vestfold på Gon camping 
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