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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, både i form 
av forskjellige lokallag, arrangemen-
ter 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. 

Juba trenger flere reportere! 

Vil du skrive, tegne, intervjue 
og sende inn ting til  

JubaBla? 

Ta kontakt med oss på 
juba@juba.org

#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

Hvem som har laget dette bladet: 
Redaktør: Eli Kjønsberg. Design: Ida Braaten. Oppsett og innhold: Oda Dalhøy.
Bidragsytere: Katrine Engen, Mari Skjerden, FORUT, Oda Dalhøy, Juba Redalen, 
Junis, Juba Nordpolen.  
 
Trykk: Tinde. Opplag: 1000

Det er mange som trenger deg som en 
venn. Vennskap betyr å stille opp for 
noen som har det vanskelig. Det kan 
være noen i nabolaget eller på sko-
len som blir mobbet, eller barn 5000 
kilometer unna som ikke får mat eller 
medisiner. Vennskap går på tvers av 
landegrenser og andre skiller.

I Juba lærer du mer om fellesskap og 
vennskap. Vi gir deg sjansen til å vise 
at du kan bety noe for andre, både der 
du bor og på andre siden av kloden. 
Samtidig skal du oppleve at andre bryr 
seg om deg. I Juba har hver leder og 
hvert medlem ansvar for å skape et 
trygt miljø der vi tar vare på hverandre.

Kjære medlem!  

Vi er i gang med et nytt 
skoleår etter ferien.  
Sommerferien er to  
måneder lang og ganske 
mye kan ha skjedd i løpet 
av den tiden. Du er både 
litt ny etter ferien, men 
også ditt gamle jeg. Når 
man er barn og ung skjer 
det forandringer med deg 
hele tiden, og det  
samme gjelder vennene 
dine. Etter sommerferien 
kan noen ha vokst veldig 
mye, fått lengre hår eller 

helt kort hår. Det kan også 
ha skjedd mye inni deg, 
med kroppen og med 
tanker og følelser. 
Kanskje du oppdager at 
du forstår noe du ikke har 
tenkt på før? Eller  
oppdager at du mener noe 
veldig sterkt, som du ikke 
tenkte på for noen uker 
siden.  

Kanskje har du kommet 
tilbake til skolen og venne-
ne dine har forandret seg? 
Det kan være at de kler 
seg annerledes eller har 
begynt med noe nytt. Eller 
du kan merke at du har 
forandret deg når du  
treffer venner etter ferien. 
Det kan føles rart og 
nesten litt skummelt når 
venner forandrer seg, men 
det kan også være  
spennende. Og vet du 
hva, det er akkurat sånn 

det skal være! Barn skal 
forandre seg, du og ven-
nene dine vokser både 
utenpå og inni. 

Å være en venn kan være 
å tenke at det er gøy at 
noen forandrer seg. Det 
skjer hele tiden, men man 
merker det ekstra godt når 
man ikke har sett hver-
andre på mange uker.  
Nå er det snart høst.
Naturen og været 
forandrer seg, akkurat 
som oss. Men den gode 
følelsen av at du og 
vennene dine liker 
hverandre og er sammen 
om å vokse og forandre 
dere, den er den samme!
 
Jeg ønsker dere en fin 
høst! 

Hilsen Katrine

Vær en venn
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Mona Örjes (51) er Förbunds- 
ordförande i Junis. Vi var så heldige 
å få intervjue Mona. 

Fortell oss litt om Junis
Junis er en organisasjon for barn opp til 
15 år, der man gjør morsomme ting 
sammen. Barna er med og bestemmer, 
det er viktig! Vi hjelper hverandre, og bryr 
oss om både barn som bor i nærområdet 
og langt unna. Lederne våre drikker aldri 
alkohol, det er en ekstra trygghet for de 
barna som har hatt det vanskelig fordi 
voksne drikker for mye. 
En av de beste tingene med Junis er 
leirene! En vanlig sommer arrangerer vi 
hundrevis av leirer og andre sommer- 
aktiviteter. Man padler kano, bygger 
hytter, prøver teater, ser på film, danser 
disco og mye mer. Inniblant sover man 
over, inniblant ses man bare på dagene 
og drar hjem og sover. 

 
Hva er Junis for deg? 
Junis er litt som en ekstra familie. Jeg 
er også veldig stolt over alt Junis gjør, 
både den morsomme virksomheten og at 
vi jobber for at barn som har problemer 
hjemme skal få hjelp. Vi har for eksem-
pel et kjempegodt program som heter 
Ludde, om en hund som har en eier som 
drikker for mye alkohol. Vi arbeider for at 
førskoler og skoler skal bruke det. 

Hva er en förbund-
sordförande? 
I Juba tror jeg dere 
kaller det leder. En 
förbundsordförande 
skal lede hele 
organisasjonen. Jeg 
har et styre som 
hjelper meg, og 
rundt 15 personer 
som arbeider heltid 
med Junis rundt om 
i Sverige. 

Hva vet du om Juba? 
Jeg vet at det er en organisasjon som 
ligner Junis på mange måter, at  
hyggelige og trygge voksne lager  
morsomme aktiviteter sammen med 
barn. Og så liker jeg profilen deres  
kjempegodt! «Vær en venn, Vær deg 
selv, Vær åpen og Vær nysgjerrig»!  
På Junis sitt kontor har jeg en kopp med 
Juba-monster som jeg pleier å drikke 
kaffe av. 

Hva betyr egentlig «Struten»? 
Navnet Struten kommer fra en jente fra 
Jököping som vant en navnekonkurranse 
med forslaget «Struten» for over 30 år 
siden. Hun beskrev en gammeldags  
godteristrut med ulike karameller, der 
alle som leter finner en godteribit de liker. 
Struten er ikke bare et blad for barn, 
men også et blad laget av barn. I alle fall 
halvparten av bladets innhold er laget av 
Strutens juniorreportere. Der lærer de 

seg hvordan man kan jobbe som  
journalist, kommer på ideer til innhold og 
de drar rundt og treffer eksperter og  
kjendiser. De har ofte med seg en foto-
graf og reporterveileder som hjelper til. 

Hva er din favorittmat? 
Oi, masse forskjellig! Jeg liker pizza, 
thailandsk mat, supper og masse annet!

Hva synes du er morsomst i hele 
verden?
Å bade og sykle!

Hvor kan vi lese mer om Junis eller om  
Ludde? 
Sjekk ut nettsiden www.junis.se

 
Junis er den svenske versjonen av Juba, kan man si. 
Som Juba er Junis barnas organisasjon. De finnes i hele 
Sverige og har fritidsaktiviteter der barna selv får være 
med å bestemme. Junis er enda større enn Juba. De 
har nesten 200 foreninger i hele Sverige og over 12 000 
medlemmer. I Junis-klubbene ser de for eksempel film, 
spiller teater, driver med sport og drar på leir. Junis har 
sitt eget blad for medlemmer, sånn som vi har JubaBla. I 
Sverige heter bladet «Struten».



Vennskap er et viktig tema i ”Nanah og sjimpanseskogen”, en helt ny utgave av 
FORUT Barneaksjonen. Meld på din skole, barnehage eller JUBA-klubb!

Bli med Nanah og vennene hennes på 
nye spennende eventyr
Fem år gamle Nanah bor i landsbyen Kareneh i Sierra Leone sammen med foreldrene Marie og Sorie, lillesøster  
Mabinty på tre og storesøster Isato, som er ni år. I Barneaksjonen blir vi kjent med Nanah, familien, vennene og livet i 
landsbyen. Vi blir også med til sjimpanseskogen, der de truede apene får beskyttelse.

Klaus Sonstad har besøkt Nanah og laget sanger om henne og livet i Kareneh. Med årets opplegg følger nye,  
fengende sanger som både er engasjerende og skaper ettertanke. Musikken har Klaus laget i samarbeid med musi-
ker Åsmund Flaten. Den kan høres på Spotify og andre strømmetjenester.

FORUT Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager,  
barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i andre land.  
Opplegget er lærerikt, gir innlevelse og skaper stort engasjement.  
Barneaksjonen er tilpasset viktige elementer i Rammeplan  
for barnehagen og Læreplanen.

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



Møt Angel fra Nepal i 
høstens nye aksjon!
I en landsby i fjellområdet Dolakha  
i Nepal bor sju år gamle Angel med  
familien sin. I 2015 ble landsbyen hardt  
rammet av jordskjelv, og både familiens hus   
og landsbyens skole fikk store skader og måtte rives. 

FORUT har bygget en ny, jordskjelvsikker skole som gjør at Angel får den undervisningen hun har 
krav på. Hun liker godt både å skrive og lese. Favorittfagene er Nepali, engelsk og matte.

Skoleløpet 2020/21 handler om at alle barn har rett til å gå på skolen. Gjennom deltagelse i 
FORUT Skoleløpet bidrar dere til en felles innsats for en mer bærekraftig verden.

På forut.no/skolelopet finner du mer informasjon
om FORUT Skoleløpet og mye annet materiale  
dere kan benytte.

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

”LÆRING GIR ENERG
I”

Angel og familien God utdanning
Angel på skolen
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Vær en venn! 

Kjære Jubavenner!
Skolen er i gang igjen og sommeren er 
på god vei mot høsten. Jeg er veldig 
glad i høsten. Lufta er frisk og det blir så 
mange fine farger ute. Etter en lang  
sommer er det godt å kjenne på  
hverdagen igjen. Barnehage- og 
skolestart, fritidsaktiviteter og  
forhåpentligvis Juba! Vi må fremdeles 
huske å vaske hender og holde avstand.

Denne sommeren har vært litt rar for oss 
som er i Juba. Det har ikke vært noen 
sommerleir. Vi har ikke fått muligheten til 
å treffes som vi pleier og se igjen 
gamle, gode venner og vi har heller ikke 
fått treffe nye Jubavenner. I Juba har vi 
jo mange gode venner! Vi har venner vi 
kan le med, vi har venner vi kan gråte 
med. Vi har venner vi kan leke med og 
vi har venner vi kan krangle med. Vi har 
venner vi kan lære med. Vi har små 

 
 
 
venner og vi har store venner. 
Du har kanskje venner i barnehagen eller 
på skolen du er mye sammen med? 

Hva tenker du om å være en venn? 
Hvordan er du en venn? Tar du vare på 
vennen din? Er du glad i vennen din? Er 
du god mot vennen din? Å være en venn 
er viktig! Det betyr at du er viktig! At du 
tar vare på de menneskene du har rundt 
deg, at du er god mot de du møter 
betyr at du gjør en god jobb! Vennskap 
er viktig for at vi skal ha det bra. Det 
betyr ikke at vi må være bestevenner 
med alle vi kjenner. Noen er klasse- 
venner. Noen er fotballvenner eller  
håndballvenner eller turnvenner eller 
spillvenner. Noen er Jubavenner. 

Å være en venn betyr at du ser de rundt 
deg. For noen kan det bety så mye.  
At du sier – Hei! At du spør – Skal vi leke 
sammen? Godhet, raushet, vennlighet, 
omtenksomhet, nærhet og kjærlighet er 
ord vi bruker for å beskrive vennskap. 

Min oppfordring til deg denne høsten er; 
Vær en venn! 

Hilsen Mari 

Hilsen fra 

Mari
         på kontoret

Intervju med Liam
1. Hvem er du? 
Jeg er en tøysekopp og energibunt som driver med parkour, korps,  
svømming utover det elsker jeg å spille, klatre, sykle, chille og henge  
med venner. og alt annet med fart og spenning

2. Hva liker du med Juba? 
Alt vi lager og gjør, møte venner, få nye venner, turer og leire. 

3. Hva er favorittmaten din? 
Helt klart Sushi men den kan til nøds byttes ut  
med marsipan.

4. Hva liker du best å drikke?  
Mangojuice og cola, sa jeg iste? 

5. Hva syns du er morsomt i hele verden? 
Badeland der jeg kan hoppe fra 5m og sprute ned foreldrene mine.
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Slik gjør du: 
1. Sett ovnen på 200 grader. 
2. Smelt smøret. 
3. Bland hvetemel, sukker og havregryn. 
4. Bland smeltet smør sammen med  

melblandinga. 
5. Smør en paiform eller kakeform, som 

er ca 24 cm i diameter. 
6. Fordel vaniljekremen i bunnen av  

formen.
7. Legg på frukt eller bær. (Strø kanel 

over, dersom du bruker epler eller 
pærer). 

8. Fordel smuldredeigen over frukten. 
9. Steik paien midt i ovnen i 15-20  

minutter.

Du trenger:
• 100 gram smør
• 100 gram sukker
• 100 gram hvetemel 
• 100 gram havregryn
• 5 dl vaniljekrem
• 3 epler. Alternativt 3 kopper blåbær 

eller annen frukt eller bær
• 2 teskjeer kanel, dersom du bruker 

epler eller pærer.

Smuldrepai
Har du epletre i hagen? Eller kjenner du noen som har epletre? Eller rabarbra? Eller 
vet du om et sted der det vokser blåbær? Noe av det beste jeg vet om, er 
smuldrepai med egenplukka frukt eller bær. Og det er veldig enkelt å lage. 

Lag et høstdyr

1. Plukk blader.
2. Finn frem ark, lim og tegnesaker. 
3. Lag et dyr av bladene. Her kan du finne inspirasjon ved å søke opp dyr 
på nettet eller gå for et fantasidyr. Du kan bruke tusj, lime på øyne eller tegne 
en bakgrunn til. Det er bare fantasien som setter grenser.
Send oss gjerne et bilde av dyret ditt når du blir ferdig, så kan vi trykke det i 
neste JubaBla! 

5 GRUBLISER
 
Få med de hjemme eller noen venner og gi de gåtene under. 
Husk å la de gruble litt før du gir dem svaret.

1. Hva er vind?
Svar: Luft som forter seg. 

2. Hvilken bart kan du tørke bort?
Svar: Melkebarten. 

3. Hvilken kopp kan man ikke drikke av?
Svar: Edderkoppen.

4. Hva kan høre uten ører, snakke uten munn og svare på alle språk?
Svar: Ekkoet.

5. Hvordan begynner evigheten og hvordan slutter hver eneste time?
Svar: Med bokstaven e.

Hvor mange klarte dere? 
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I hvilken by står verdens høyeste bygning?

I hvilken søppelkasse skal teposer sorteres?

Og hva er det egentlig Marie Curie er kjent for 

igjen?

Hva heter presidenten i Hviterussland?

Hva heter artisten Dagny til etternavn?

HVEM BLIR NORGESMESTER?HVEM BLIR NORGESMESTER?
Hele Norges quiz-konkurranse for 6.- og 7.-klassinger!Hele Norges quiz-konkurranse for 6.- og 7.-klassinger!

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

Fasit:

I hvilken by står verdens høyeste bygning?
Bygningen ”Burj Khalifa” står i byen Dubai

Hva heter presidenten i Hviterussland?
Aleksandr Lukasjenko

I hvilken søppelkasse skal teposer egentlig sorteres?
Vanlige teposer sorterer du i matavfallet.  
Teposer av nylon (plast) kaster du i restavfallet.

Hva heter artisten Dagny til etternavn?
Dagny Norvoll Sandvik

Og hva er det Marie Curie er kjent for igjen?
Curie oppdaget de radioaktive grunnstoffene polonium og  
radium, og hun var den første som vant en Nobelpris hele to ganger!

Vi er tilbake etter sommerferien og er klare for en ny, nervepirrende 
konkurranse mellom klassene for å finne ut – Hvem blir norgesmestre? 

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 Lærepla-
nen og tar opp ungdomsrelaterte tema som rus, miljø og andre spørsmål knyttet til samfun-
net i dag. Deltakelse dekker kompetansemål for 6. og 7. trinn i naturfag og samfunnsfag. 
Deltakelse og bruk av læringsressursene er gratis.

NORGESMESTRE 2019/2020
Forrige skoleårs norgesmestre var 7. trinn ved 
Solund barne- og ungdomsskule.
De avsluttet skoleåret med en tur til Bergen, med 
trampolinepark og pizza. 
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Bli med i Juba  
 
Har du en venn som vil være med i Juba?  

Da kan dere fylle ut dette skjemaet.

Juba 
Svarsending 9023
0098 Oslo

Navn*:

Adresse*:

Postnummer og sted*:

Fødselsdato*:

Telefonnummer:

Epostadresse: 

Vervet av: 

Signatur fra foresatt*: 

Alle felter merket med stjerne må fylles ut for at medlemsskapet skal være gyldig.
Medlemskap i Juba koster 100 kr i året og du får tilsendt betalingsinformasjon  
når vi mottar svarsendingen. 

Tur til Hunderfossen

Ca. 50 store og små fra Juba Redalen 
koste seg i knallvær på Hunderfossen. Vi 
prøvde nesten alle attraksjonene og de 
mest populære var Eventyrskipet, berg- 
og dalbanen og Raftingen. Noen tok også 
en tur i Trollfallet for å 
redde prinsessen, men noen syntes det 
var for skummelt. Vi grillet pølser og 
hadde det gøy fra parken åpnet til den 
stengte. 

Intervju med instruktør Heta fra Juba Nordpolen

-Hvem er du?
Heta Kerokoski, scenekunstner. Jobber som regissør og 
utøver innen teater og figurteater, og trives veldig med 
det! Jobber både med barn, amatører og profesjonelle. 
Jeg er født i Finland, men har vokst opp i Finnmark i 
Norge. Bor i Oslo og er 27 år. 

-Hva er bakgrunnen din?
Gikk på teater på Kulturskolen i Tana, så Musikk-, Dans- 
og Dramalinja på VGS, så har jeg tatt en bachelor i  
Teatervitenskap og fått praktisk teaterutdannelse fra 
Nordic Black Theatret i Oslo. Jeg har alltid likt teater og 
musikk, så valget om å jobbe med det falt naturlig for 
meg.

-Hva slags aktiviteter driver Juba Nordpolen med?
Driver to teatergrupper, hvor vi jobber med lek,  
bevegelse, stemme og drama hver mandag. Vi lager også 
forestillinger en gang i året. 

-Hva liker du best med Juba? 
Samholdet og det gode budskapet.



Returadresse: Juba, Torggata 1, 0181 OSLO

Oversikt over Jubas lokallag 

Navn Kontaktperson
Juba Bryn Unni Kristiansen – bryn@juba.org

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

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

Juba Gamlebyen  (Oslo) Ikke aktive for øyeblikket. Vil du lage aktivitet her? 
Send mail til juba@juba.org 

Juba Grorud Inger Olsbu – inger@olsbu.com

Juba Nordpolen Ida Braaten – ida@spiskake.com 
Instruktør: Heta Kerokoski

Juba Rælingen 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

Jubaklubben Øens Blomst (Hafslundsøy) Hans Erik Skoglund –
hanserik.skoglund@bumblebee.no

Sandefjord Jubaklubb Anette Hasle Berg – anettehasle@gmail.com

Solerød Jubateater Ole Hans S. Fjellvang – oleh@grettenett.no

Juba Finsland Kåre Lauvsland – kaare57@hotmail.no

Juba Sneklokken (Arendal) Aud Olsbu – audolsbu@gmail.com

Juba Haugaland Marie Jahren Fludal – supersciuridae@gmail.com

Juba Håskjær Linda Karin Hemnes –  
lindakarinhemnes@gmail.com

Juba Fjell Speiderlag 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.tand-
stad@gmail.com

Lademoen Jubateater Elise H. Unsmo – elise.h.onsmo@gmail.com

Juba Trondheim Ole Martin Oldervik – ooldervik@hotmail.com
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