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Vær åpen!

Junior- og barneorganisasjonen Juba
er en frivillig organisasjon som
arbeider for å redusere alkohol- og
narkotikabruken i samfunnet, for å
lære barn demokratisk deltakelse og
for å bidra til en mer rettferdig
fordeling av godene i verden.
Vi ønsker å skape gode, trygge og
lærerike møteplasser for barn. Vi har
variert aktivitet for barn gjennom
forskjellige lokallag, arrangementer
og brevklubber.
Juba er mest for deg mellom 6 og 14
år, men vi har god plass til alle som
støtter formålet vårt. Vårt mål er å
skape trygge barn med tro på seg
selv. Ved hjelp av voksne rollemodeller
med positive verdier og tydelige
grenser gir vi barn muligheter og
kompetanse til å ta ansvar for seg
selv, samt trygghet til å ta egne valg
og gode beslutninger.

#Jubanorge
Du finner oss på Facebook, instagram og på Juba.org
Junior- og barneorganisasjonen Juba
Torggata 1
0181 Oslo
Epost: juba@juba.org
Telefon: 993 59 080
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Bidragsytere: Mari Skjerden, Av-og-til, FORUT, Eli Kjønsberg, Katrine Engen,
Ole Hans Fjellvang.
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Sommerleir 2021!
Juniorleir -uke 26 (27.6-3.7)
Aktivitetsleir - uke 30 (26.-30.7)
Ta kontakt med lokallaget ditt eller
med aktivitetskonsulent Mari for
mer informasjon om aktiviteter:
Mari@juba.org

Juba trenger juniorreportere!
Vil du skrive, tegne, intervjue,
sende inn et foto eller et dikt til
Jubabla`?
Vi hører gjerne fra deg!
Ta kontakt på juba@juba.org

Vær åpen!
Hei, alle sammen!
Nå er det snart sommer, og
akkurat nå sitter jeg ute i sola
og tenker på hva det vil si å
være åpen. Åpenhet er et
spennende og viktig ord, og
derfor vil jeg dele noen tanker
jeg har med deg.
Jeg tror at å være åpen betyr å
være interessert i andre
mennesker. Når vi lytter til
andres historier, meninger og
ideer så er vi åpne. Vi er også
åpne når vi viser interesse for
andre menneskers kultur og
bakgrunn, uansett hvordan
de ser ut, hvor de kommer fra

eller hva de tror på. Egentlig
synes jeg det handler om å
forstå at selv om vi ikke er like
så kan vi bli venner likevel.
Tenk så spennende det er å
kjenne noen med en annen
bakgrunn eller andre tanker
enn deg selv! I Juba-sangen
synger vi: «Det er bra å være
åpen for å gjøre andre glad»
og «en fremmed er en venn vi
ikke kjenner». Du er åpen hvis
du hilser på og snakker med
noen i klassen eller på skolen
du ikke kjenner så godt fra før.
Jeg tror de vil sette pris på det.
Det å være åpen handler også
om å si ifra når noe ikke føles
greit. Visste du at vonde tanker
kan vokse seg så store at det
blir vanskelig å sove om natta?
Slike mørke tanker kan komme
når du har opplevd noe
sårende, når du har gjort noe
som er galt, når du er redd eller når du er veldig usikker på
noe.Jeg vet at det kan være
vanskelig og litt skummelt,
men det er alltid best å dele
slike vonde tanker med en

trygg voksen du stoler på. Da
er du åpen på en måte som
kan hjelpe deg til å få det mye
bedre.
Visste du forresten at Juba er
en av eierorganisasjonene til
Forut? De hjelper mennesker i
mange land. Forut har i
mange år laget Barneaksjonen
og Skoleløpet. Kanskje du har
deltatt på dette i barnehagen
eller skolen du går på?
Gjennom Barneaksjonen og
Skoleløpet har flere tusen barn
i Norge blitt kjent med gutter
og jenter fra land som India,
Nepal og Malawi.
Når du gjør en innsats for
andre, er du åpen for at de lever i en vanskelig situasjon og
at de trenger hjelp. Det føles
godt å hjelpe andre.
Dette var noen av mine tanker
om det å være åpen. Til slutt vil
jeg ønske deg en riktig god (og
åpen) sommer!
Hilsen Katrine

Vær åpen
Mange problemer oppstår fordi vi ikke vet nok om andre mennesker og hvordan
de tenker. Det kan være folk i andre land, eller det kan være noen vi har som våre
nærmeste naboer. Det sies at språk, hudfarge eller religion skaper murer mellom
mennesker.
Kanskje er det vår redsel for det ukjente som skaper disse murene. Juba arbeider
for å bygge broer mellom enkeltmennesker, grupper og land. Vårt utgangspunkt er
at en fremmed er en venn vi ikke kjenner. Hvis vi er åpne for andre mennesker og
andre måter å tenke og leve på, blir det færre konflikter.
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Juba Undris er et av Jubas nyeste lag, men
aktiviteten er langt fra ny. På vinteren for seks
år siden var det en del foreldre som ville starte
ungdomsklubb, siden kommunen hadde lagt
ned sin klubb. Klubben ble startet 13.februar
2015. Den har aldri vært del av en større organisasjon, men har fått litt penger fra kommunen
for å drive. Det har heller ikke vært mulig å bli
medlem av Undris før nå. Deltakerne er fra
5.trinn og opp til og med ungdomsskolen.
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et årsmøte og valgt et styre samtidig som vi
vedtok å bli en del av Juba. Juba gir oss blant
annet mulighet for å delta på større aktiviteter
enn det vi klarer å lage selv. Undris er akkurat som før, bare litt mer. Man må ikke være
medlem for å være med på aktivitetene, men de
som er medlem betaler ikke inngangspenger på
klubbkvelden

Men så var det navnet da. Når klubben startet
var det navnekonkurranse og klubben i
Undrumsdal måtte jo hete «Undris». Navnet er
blitt ganske kjent i bygda og kommunen, så når
vi skulle bli Juba hengte vi bare på Juba, Undris
«by Juba».
Nå har vi klubbkveld
annenhver uke.
Deltakerne er med på å
sette opp halvårsplan med
aktiviteter. I tillegg har vi
kiosk og lager mat hver
gang. Aktivitetene har
blant annet vært ballspill,
hobbyaktiviteter og baking.
Denne gangen var
brødbaking aktivitet- En gang i halvåret drar vi
en, og resultatet ble på Lazerworld, trampolinepark eller lignende.
servert til alle.
Vi har for første gang hatt
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Sander, Dennis, Aiste og Perla spiser
selvlaget brød. Det er også de som har
fortalt hvordan det er på Undris.

Medlemmene fikk spørsmål om å beskrive hva
som er bra med å være på Juba Undris.
-

Å få lage mat selv.
Bare å være med venner
Det er som en fest for unge.
Her får vi være uten småsøsken.
Vi får dra på aktiviteter.

Juba Moss

Ståle, leder i
Juba Moss
Juba har fått et nytt lokallag i Moss. Her
skal du bli litt bedre kjent med lederen i
laget og hva de skal drive med.

vi ha på senere tidspunkt når deltakere får
gode ferdigheter og blir tryggere og mer
fortrolige med naturen.

Velkomment til Juba, Ståle! Kan du fortelle
litt om deg selv?
Jeg heter altså Ståle og er 47 år. Jeg har
en sønn på 9 år. Jobber som IT konsulent.
Interessene mine er frilusftsliv, jakt og fiske.
Jeg er også fotballtrener i Moss FK for
gutter 2011

For mindre øvede/erfarne vil vi satse på
dagsturer til å begynne med og i starten på
overnattinger vil vi forsøke å legge turen ved
tilgjengelig hytte om det skulle bli kaldt eller
skummelt for noen. Når vi har øvd oss mer
skal vi ha telt og hengekøye overnattinger.

Juba Moss skal være et friluftslag, hvorfor
valgte dere den modellen?
Jeg har vokst opp med friluftsliv og arbeid
med gårds- og skogsdrift i Fåvang i
Gudbrandsdalen. Det falt derfor naturlig å
starte opp med dette. Er også åpen for
andre aktiviteter, men vil da være avhengig av flere voksne som kan det faglige for
aktiviteten.
Hva slags aktiviteter har dere tenkt å ha?
Aktiviteter vi kommer til å forsøke hele året
er turer i skog og mark for å enten utforske
eller gå på topp/utsiktstårn (litt begrenset
med høyde på fjellene øst for Oslofjorden).
Fiske vil vi og kunne forsøke, men isfiske vil

Hva kan være en fin friluftsaktivitet for barn
og voksne sammen?
Fisking vil være bra for både voksne og
barn for å prøve ut ferdigheter og
tålmodighet.
Denne utgaven av
Jubabla´ tar vi opp
et av temaene i
Juba som er «Vær
åpen»
-Hva er det å være
åpen for deg?
Å være åpen og ta imot alle uansett
hudfarge eller religion. Jeg mener samtidig
at ærlighet og toleranse kommer sterkt
sammen med åpenhet.
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Til høsten reiser Barneaksjonen til India. Der møter vi Indrani og lærer om
hvordan barn som vokser opp i slummen i Bangalore har det.
I dag er Indrani 15 år. I årets opplegg får vi et
gjensyn med henne, først og fremst som femåring,
men også som femtenåring.
Hør på Maj Britt Andersens låter om Indrani, bl.a. den
fengenda låta ”Rice and Curry”.
Ved å delta i FORUT Barneaksjonen bidrar dere til at
flere barn i slummen i Bangalore får gå i barnehage.

Indrani 15 år!

På våre nettsider forut.no/barneaksjonen finner
dere både mer musikk, dans og aktiviteter.

Kanskje din JUBA-klubb vil delta
i Barneaksjonen?
Det er gøy, lærerikt og viktig
for andre!

Mer info og påmelding:

Spør din barnehage, skole eller JUBA-klubb om å melde seg på.
Nett: forut.no/barn
E-post: barn@forut.no • Telefon: 61 18 74 25
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Bli kjent med Indrani og hverdagen hennes i et slumområde i India.
Indrani (15 år) jobber hardt på skolen for å nå
drømmene sine. Hun er som andre tenåringsjenter; aktiv på sosiale medier, hjelper til hjemme,
liker å danse og være med venner.
Lær om barns rettigheter og bærekraftig
utvikling, og hvor viktig det er at vi alle bidrar.

Kanskje din JUBA-klubb vil delta i
Skoleløpet? Eller skolen din? Ved å
delta gjør dere at flere unge kan nå
drømmene sine!

ole.
Fra Skoleløpet på Lysejordet sk

Mer info og påmelding:

Spør din skole eller JUBA-klubb om å melde seg på.
Nett: forut.no/skolelopet
E-post: barn@forut.no • Telefon: 61 18 74 25
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I Juba har vi fire profiler;
Vær en venn!
Vær nysgjerrig!
Vær deg selv!
Vær åpen!
Denne utgaven av Jubabla’ handler om
å være åpen. Vi trenger åpenhet for å
kunne være sammen med andre
mennesker. Åpenhet er viktig hvis du har
det tungt eller vanskelig. Du kan være
til hjelp for andre ved å være åpen. Og
andre kan være til hjelp for deg når du er
åpen. Å si HEI! til en du møter kan være
med på å gjøre dagen bedre. Å vise
at du trenger å snakke med noen kan
hjelpe deg med å få det bedre.

Åpenhet hjelper oss å finne ut av tanker
og spørsmål og det kan gjøre oss
sterkere og tryggere.
Å være åpen handler også om å være
klar over og godta menneskers ulikheter.
Vi ser alle ulike ut, vi bor på ulike plasser,
vi liker ulike ting og vi har ulike tanker,
følelser og meninger. I Juba er vi opptatt
av fellesskap, tilhørighet og rettferdighet.
Vi skal alle kunne være sammen i trygge
omgivelser og godta hverandre.

Min oppfordring til deg denne sommeren er å være åpen. Bli kjent med nye
mennesker når du har sommerferie. Vær
åpen med deg selv og kjenn godt på
følelsene dine. Si ifra hvis du
opplever noe ugreit. Lag deg en god dag
ved å være god mot noen du er nær.
I Juba blir du kjent med mange når det
Åpne øynene og se de rundt deg. Åpne
arrangeres aktiviteter. På sommerleir
ørene og lytt til de rundt deg. Å være
for eksempel, har du mulighet til å lære
åpen er gøy og spennende. Det kan
masse nytt og ha det gøy mens du lærer! være litt vanskelig, men med øvelse og
Er du ny på leir er det masse å lære. Og trening er det noe vi alle kan få til!
masse å huske på. Det er alltid noen
trygge voksne du kan spørre om hjelp.
GOD SOMMER!
Har du vært på leir mange ganger før, ja
da kan du det meste og vet mye om hva
som skjer. Da er det viktig å være åpen
mot andre, kanskje du kan spørre om
noen av de nye vil være med på leken?
Eller tilby å hjelpe hvis noen trenger det?
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I hvilken
i Hviterussland?
Hva heter presidenten
I hvilken søppelkasse skal teposer sorteres?

NORGESMESTRE 2019/2020

Årets norgesmestre var 7. trinn ved
Rugtvedt skole. Gratulerer!
De avsluttet skoleåret med en tur til Høyt og Lavt,
med pizza og brus.

Og hva er det egentlig Marie Curie er kjent for igjen?

HVEM BLIR NORGESMESTER?

Hele Norges kunnskapskonkurranse for 6.- og 7.-klassinger!
Etter sommerferien er vi klare for en ny, nervepirrende konkurranse
mellom klassene for å finne ut – Hvem blir norgesmester?
Konkurransen gjennomføres ved bruk av interaktive oppgaver og læringsressurser på nettsiden vår:
-

Klassen gjennomfører tre runder med quiz i løpet av skoleåret
30 varierte spørsmål for hver runde

-

I mai kåres vinnerne, som premieres med en opplevelse for hele klassen!

Denne engasjerende og holdningsskapende kunnskapskonkurransen er knyttet til Læreplanen og tar
opp ungdomsrelaterte tema som rus, miljø og andre spørsmål knyttet til samfunnet i dag. Deltakelse
dekker kompetansemål for 6. og 7. trinn i naturfag og samfunnsfag.
Deltakelse og bruk av læringsressursene er gratis.

På nettsiden Norgesmester.juba.org kan du få en smakebit av hvordan quizen gjennomføres ved å sjekke ut ferdighetene dine i øvingsoppgavene.
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Intervju med Thea

1. Hvem er du?
Jeg er Thea. Jeg er 8 år og bor sammen med familien min i Redalen. Mine
favorittdyr er hund og ekorn.

2. Hva liker du med Juba?
Jeg liker å være sammen med de andre i Juba. Det er også kjempegøy med loddtrekning. Vi leker en lek som heter «detektiv». Den er veldig morsom. Også liker
jeg godt når vi lager ting. I sommer skal jeg på min første Juba-leir, og det skal bli
supert!
3. Hva er favorittmaten din?
Min favoritt er taco.
4. Hva liker du best å drikke?
Pepsi max er en god brus. Jeg drikker det når jeg koser meg i helgene.
5. Hva gleder du deg til når pandemien er over
Alt. Jeg gleder meg til å kose andre, slutte å holde avstand og at ingen trenger munnbind. Det skal bli gøy når alle steder åpner igjen. Jeg håper coronaen aldri kommer
tilbake!
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6. Hva syns du er morsomt i hele verden?
Jeg liker veldig godt å hoppe på trampoline og besøke familieparker. Det er så mye
jeg liker at det er vanskelig å velge.

Intervju med Ida

1. Hvem er du?
Jeg heter Ida. Jeg er 10 år og bor i Redalen. Jeg går i 4. klasse på Redalen skole.
Mitt favorittdyr er hund, og på fritida synger jeg i kor.
2. Hva liker du med Juba?
Jeg liker godt at vi kan møtes å gjøre mange forskjellige aktiviteter. Det er morsomt
når vi er i gymsalen og leker sammen. Det er også veldig spennende når vi har
loddtrekning. I sommer skal jeg på Juba-leir, og det gleder jeg meg veldig til.
3. Hva er favorittmaten din?
Det beste jeg vet er kinamat med kylling. Jeg er også glad i stekt flesk og poteter.
4. Hva liker du best å drikke?
Min favoritt er Fanta på boks.
5. Hva gleder du deg til når pandemien er over
Jeg ser fram til at ting blir naturlig igjen. At man ikke trenger å tenke på avstand i
butikker og at vi kan være sammen med hele familien samtidig. Det skal også bli litt
godt å slippe håndsprit absolutt hele tida. Jeg gleder meg også til vi kan reise igjen
til andre land. Det blir egentlig veldig morsomt å kunne gjøre alt det vi gjorde før.
6. Hva syns du er morsomt i hele verden?
Det morsomste jeg vet er å bade sammen med venner. Jeg er også veldig glad i å
klatre i klatreparker.
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Pia og Mats
er
stolte foreldre!

Les sammen!
Denne saken
passer godt å lese
med en voksen

Skrevet og intervjuet av Eli Kjønsberg
Å kunne gi litt av seg selv og få dobbelt så mye tilbake i form av varme og
kjærlighet - kan det bli bedre?
Det er juni og vi feirer Pride-måned. Vi tatt en prat med Mats og
Pia fra Stolta Föräldrar i Stockholm, foreningen for foreldre og
andre voksne nærstående til LGBTQ-personer.
Foreldre ønsker mest av alt å være en støtte for barna sine,
enten barna er små eller tenåringer – og selvfølgelig når de har
blitt voksne. Noen ganger møter man på utfordringer underveis
som man ikke har tenkt gjennom, eller kanskje ikke vet så mye
om. Man kan føle seg usikker i møte med det ukjente, men
også nysgjerrig. Dette er følelser man kan oppleve samtidig,
og det gjelder alle mennesker uansett alder. Nye erfaringer kan
være en dør til ny kunnskap og forståelse, og en mulighet til å
kjenne, forstå å være nær barna sine.
Pia og Mats er foreldre til en lesbisk jente som nå er 24 år. Hun var 16 da hun fortalte
foreldrene om legningen sin.
Pia og Mats, kan dere fortelle litt om Stolta Föräldrar, og hvorfor dere ble med i
foreningen?
Stolte foreldre til LGBTQ-barn i Stockholm ble dannet i 1998. Formålet med foreningen er:
• Å støtte barna våre åpent i deres seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
• Bidra til å endre og påvirke negative holdninger og fordommer i samfunnet
• Være en støtte for foreldre til LGBTQ-barn og fremfor alt under Pride vise vår støtte til
LGBTQ-personer.
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Vi engasjerer oss i nettverket fordi vi ønsker å gjøre en forskjell i mange LGBTQmenneskers hverdag og dele våre erfaringer med andre foreldre. Å kunne gi litt av oss selv
og få dobbelt så mye tilbake i form av varme og kjærlighet - kan det bli bedre? Det ble så
opplagt for oss etter at datteren vår kom ut, og at hun er glad og stolt over at vi velger å
bli involvert! Ikke så mye for hennes egen skyld, men for LHBTQ-folk som ikke har stolte
foreldre og for de foreldrene som trenger litt støtte og hjelp på veien.

Hvordan var det for deres familie da deres datter kom ut som lesbisk til dere som 16 åring?
Vi foreldre gjennomgår også en “komme-ut-prosess”, som ser like annerledes ut og
varierer mellom oss foreldre akkurat som for våre barns “komme-ut-prosesser”. For oss var
det ikke en lang eller vanskelig prosess, datteren vår var den samme personen selv etter
det hun fortalte oss.
Hva er det viktigste foreldre og foresatte gjør når
deres barn kommer ut?
Vær tilgjengelig og støttende, lytt og si at du
elsker barnet ditt akkurat slik det er.
I Skandinavia regner vi oss for å være tolerante,
men det er fortsatt fordommer mot LHBTQpersoner:
Hva bør vi som jobber med barn og unge tenke
på når det gjelder å normalisere det å være en
LHBTQ-person?
Gjør det enkelt og naturlig for at alle å føle seg
inkludert. Spør nøytralt, for eksempel hvordan
familien din ser ut i stedet for hva mor og far
heter. Eller har du en partner eller er det en
spesiell person i livet ditt. Lytt til barnet / ungdommen, for eksempel hvilket pronomen det
bruker om seg selv og omgivelsene – bruk
samme tiltaleform som dem eller spør hvordan
de vil bli tiltalt.
Hvordan kan man som forelder eller nærstående
voksen være en god ressurs for unge LHBTQpersoner?
Ikke spør barnet om alt, vis respekt for barnets integritet! Foreldre og nærstående skal ikke
avhøre barnet - la barnet få vite at du er der, og så vil barnet åpne seg og dele det som
det vil, og når det trenger det. Ikke ta ut dine egne bekymringer eller tanker om barnet,
barnet har fullt opp med seg selv og skal ikke være den som støtter foreldrene eller andre
nærstående. I stedet kan du kontakte et foreldrenettverk hvis du lurer på noe rundt din
egen prosess.
Noen av oss voksne kan bli redde for å si eller gjøre noe feil, hva bør man absolutt ikke si
eller gjøre?
Alle kan si gale ting eller gjøre noe galt, selv voksne er bare mennesker. Men det er viktig
at voksne virkelig gjør en innsats ved for eksempel å bruke riktig pronomen. Kommer du
til å si feil, unnskyld deg og korriger deg selv. Ikke legg skylden på barnet, barnet har ikke
valgt å være en LHBTQ-person - det er sånn det er!
Hva er deres fineste erfaring som foreldre til en lesbisk jente?
Vi har fått et fordypet forhold i familien vår, og vår datter har åpnet en dør til et fantastisk
LGBTQ-samfunn som har gitt oss så mange nye venner, mye ubetinget kjærlighet og
fellesskap.
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•
Hvem er dere i Skeiv Ungdom?
Skeiv Ungdom er en organisasjon for lhbtiq+ (lesbisk, homofil, bifil, trans,
intersex og queer) ungdommer som er for mangfold og mot diskriminering. Vi
tar imot alle som er under 30 år som trenger et sted hvor de kan være seg selv
uten å bli dømt og diskriminert av andre.
•
Hva gjør dere?
Vi jobber for at alle skal ha det bra med seg selv! Vi lager aktiviteter så skeive
ungdommer kan møte hverandre og finne fellesskap og vennskap. Vi tilbyr
også samtale, støtte og hjelp til de som trenger det - i 2021 så startet vi opp
med digital samtalegruppe for medlemmer i kjølvannet av koronapandemien.
•
Hvorfor trenger vi Skeiv Ungdom?
Vi trenger Skeiv Ungdom fordi Norge og verden dessverre ikke er i mål - for
eksempel så bryter vi fortsatt med menneskerettighetene og transpersoner og
ikke-hvite personer blir systematisk diskriminert hver dag. Dette er noe
organisasjoner som Skeiv Ungdom kan være med og gjøre noe med - vi kan
påvirke politikerne våre og lederne våre til å behandle folk bedre.
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•
Tema for Jubabla’ denne gangen er Vær Åpen. Hva er åpenhet for deg?
For meg er åpenhet nesten synonymt med frihet! Jeg elsker å kunne være
åpen om at jeg er lesbisk og jeg føler meg fri når jeg kysser kjæresten min på
gata. Jeg vet dog at åpenhet og frihet ikke eksisterer side om side for mange
andre i samfunnet, men jeg håper at min åpenhet kan føles frigjørende for
noen andre.
•
Juni er måneden for Pride. Hva betyr Pride?
Pride er det engelske ordet for stolthet, så det er rett og slett det det betyr,
stolthet. Stolthet over hvem du er, stolthet over hvem du er med, stolthet over
hva du er og stolthet over hvem du kan bli.
•
Hva vil du si til barn, unge og voksne som leser Jubabla’?
Hei, du som leser Jubabla’! Hvis du tenker nå at du gjerne kunne tenke deg å
snakke med noen om tanker og følelser rundt det å være skeiv, så kan du alltid
ringe eller sende mail til oss i Skeiv Ungdom - vi er en trygg en havn for alle
som havner litt utenfor den såkalte normalen.

“Jeg håper
min åpenhet
kan føles
frigjørende for
andre”
- Julie
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«Vil du bli med?» spør årets Klar for
sjøen-kampanje i en sang skrevet
av Kaizers-vokalist Janove Ottesen.
Målet med kampanjen er å få folk til
å si nei til berusede båtførere.

en tilhørende bisarr musikkvideo,
ønsker kampanjen å inspirere unge
båtpassasjerer til å styre unna
kapteiner som drikker alkohol.
Sangen er skrevet av Janove
Ottesen fra Kaizers Orchestra og
blir sunget av skuespiller Arthur
Berning, som også spiller hovedrollen i filmen.
– Å drikke i båt er det samme som
å kjøre uten sikkerhetsbelte. Det
skal man bare ikke gjøre. Og alle
vet det og er enig i at alkohol og båt
ikke hører sammen, sier Janove.

Arthur Berning spiller hovedrollen i filmen
Randi Hagen Eriksrud, generalsom hører til årets kampanje.

Gjennom kampanjefilmer, tiltak på
sosiale medier og saker i avisene
gjennom hele sommeren, skal Klar
for sjøen-samarbeidet påminne
båtfolket om farene ved å
kombinere alkohol og båt.
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sekretær i alkovettorganisasjonen
Av-og-til og koordinator for Klar for
sjøen-samarbeidet, er veldig glad
for å ha fått Janove med på laget.
– Han har en unik formidlingsevne, og vi mener den kommer
gjennom i kampanjesangen han har
I år har det blitt valgt en noe
skrevet. Vi tror filmen vil få mange
utradisjonell tilnærming til temaet.
til å sperre opp øynene for årets
Ved hjelp av en fengende sang med tema.
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Eriksrud og resten av Klar for
Du kan se filmen på YouTube og
sjøen-samarbeidet er opptatt av å
sangen er også tilgjengelig på Sposnakke om farene ved å føre båt
tify.
påvirket av alkohol.
– Når vi drikker alkohol påvirkes
“Å drikke i båt er
helt sentrale egenskaper vi behøver
det samme som å
for å føre båt. Vi blir mer risikovillige
kjøre uten
og mer impulsive, samtidig som vi
sikkerhetsbelte.
blir dårligere og tregere til å håndDet skal man bare
tere det uforutsette. Det sier seg
ikke gjøre.”
selv at det er en dårlig miks, sier
hun og legger til:
Janove Ottesen
– Selv må mengder alkohol påvirker
evnene våre. Derfor sier vi i Klar for
sjøen at ekte kapteiner drikker
kaffe!
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Velkommen til

digitalt landsmøte
lørdag 11. september!

Sentralstyret inviterer til landsmøte lørdag 11. september. For at
flest mulig kan være med blir møtet gjennomført digitalt. Vi håper
så mange lokallag som mulig vil delta med delegater.
Påmeldingsskjema finner du på juba.org
I forkant av møtet vil det bli gjennomført opplæring og alle
landsmøtepapirer vil bli tilgjengelige senest 31. juli.
Program for landsmøtedagen:
Registrering og åpent rom kl. 11.00
Møtetid kl. 12.00-18.00
Merk: Vi har gitt oss selv god tidsmargin, vi avslutter antagelig før
kl. 18.00.
Håper vi ses!
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Konkurranse
Nå er det sommer og herlig å være ute. Vi inviterer denne
gangen til å bli med å lage landskapskunst.
Bruk materialer du finner ute, steiner , kongler , gress, blomster,
vann-og lag noe fint, rart, morsomt.
Send oss bilder av det du har laget og bli med i trekning av premier/gavekort.
Send bilde til Juba@juba.org innen 15. august
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Returadresse: Juba, Torggata 1, 0181 OSLO

Oversikt over Jubas lokallag
Navn

Kontaktperson

Juba Bryn

Unni Kristiansen – bryn@juba.org

Juba Bøler Junior / Senior

Unni Kristiansen – unni.kristiansen@gmail.com
Instruktør Gerd Brox

Juba Grorud

Inger Olsbu – inger@olsbu.com

Juba Nordpolen
Juba Rælingen

Ida Braaten – ida@spiskake.com
Instruktør: Jenny, jennny.daviknes@gmail.com
Martin Løvlien – martinlovlien@juvente.no

Juba Skogblomsten

Roy Hagen – skogblomstenjuba@gmail.com

Juba Vestby

Mari Skjerden – mari@juba.org

Juba Tech Øst

Bjørn Thomas Bjelland – btb@olsbu.com

Juba Redalen

Katrine Engen - katrine@juba.org

Jubaklubben Øens Blomst (Hafslundsøy)
Sandefjord Jubaklubb

Hans Erik Skoglund –
hanserik.skoglund@bumblebee.no
Anette Hasle Berg – anettehasle@gmail.com

Solerød Jubateater

Ole Hans S. Fjellvang – oleh@grettenett.no

Juba Sneklokken (Arendal)

Aud Olsbu – audolsbu@gmail.com

Juba Haugaland

Marie Jahren Fludal – supersciuridae@gmail.com

Juba Håskjær
Juba Fjell Speiderlag

Linda Karin Hemnes –
lindakarinhemnes@gmail.com
Merete Hæggernes – ahaegger@online.no

Juba Nesttun

Anne Grete Lund – angrelun@online.no

Juba Klubb Sykkylven

Torhild Emdal – tremda@broadpark.no

Jubasong Sykkylven

Siv Therese Brunstad – jubasong@hotmail.com

Jubateater Sykkylven

Charlotte Gulla Tandstad –
charlotte.gulla.tandstad@gmail.com
Anniken Amble –
anniken.amble@trondheim.kommune.no
Ole Martin Oldervik – ooldervik@hotmail.com

Lademoen Jubateater
Juba Trondheim

Er du interessert i å være med på å skape trygge møteplasser for barn og unge?
Ta kontakt! mari@juba.org

