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er egentlig nysgjerrighet?

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

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
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Dessverre er mange av våre
vanlige aktiviteter avlyst.
De store arrangementene våre har
vi ikke anledning til å gjennomføre,
men husk at det fortsatt er
aktiviteter i lokallagene.
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

I riktig gamle dager, den
gangen vi mennesker
bodde i huler og til og med
å lage et bål var en
ganske ny ting, var
nysgjerrigheten noe av
det viktigste som fantes.
Hvis mennesket ikke var
nysgjerrig, ville det aldri
Teksten under er usynlig oppdaget ny mat å spise
eller måter å beskytte seg
Eller er den egentlig det?
mot kulde på. For det er
Se selv!
først når man undersøker
verden at man finner ut av
Nå prøvde vi å være lure. ting.
Virket det? Måtte du
sjekke om det gikk an å se Sånn er det når vi tenker
hva som står her? Det er
på oss selv også. Vi
klart. Ellers ville du jo ikke forstår mer og oppdager
lest dette. Det som
noe nytt ved livet vårt når
skjedde var kanskje at du vi er nysgjerrige. Har du
ble nysgjerrig? I så fall fikk selv vært nysgjerrig på
vi til det vi ønsket. For hva noe i det siste? Hvorfor du

Vær nysgjerrig
Du kan ha mange flere talenter og
evner enn du vet om. Du finner dem
bare ved å prøve. Gjennom våre
aktiviteter får du sjansen til dette.
Kanskje finner du et talent for sang,
dans eller skuespill.
Kanskje oppdager du at du er god til
å organisere eller lede, eller at du er
flink til å ta deg av venner.
Nysgjerrighet kan være en veldig god
ting, og det er mye en kan være
nysgjerrig på: Andre barn. Voksne.
Andre land. Andre måter å tenke på.
Andre måter å leve på. Naturen. Ny
kunnskap. I det hele tatt; nysgjerrighet
kan være en nyttig egenskap.

vokser, eller hvorfor du har
tanker, for eksempel?
Selv om nysgjerrighet er
bra, må vi også være
varsomme når vi
undersøker ting. Det er
trygt å være nysgjerrig på
hvordan snøfnugg dannes,
men er er det trygt å være
nysgjerrig på om man kan
klappe en hoggorm? ?
-Kanskje ikke så lurt?
Så vær nysgjerrig, og lur
og kos deg med Jubabla,
julefeiring og ferie!
Hilsen Katrine

Konkurranse!
Hjelp! Blopp har vært ute på
rampestreker og har kopiert seg
selv over hele bladet!
Tell hvor mange Blopp du finner
i dette bladet og send svaret til
juba@juba.org.
Vi trekker fem vinnere!
Blopp ser sånn her ut, og ja, han
her teller med. Lykke til!

I Juba får du bruke nysgjerrigheten
din på en god måte.
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Halloweenkarneval

Sandefjord Jubaklubb og Solerød Jubateater har hatt Vestfold krets
Halloween-karneval!
Vi måtte ha noe kult å finne på i disse litt kjedelige korona tider, så vi
arrangerte det årlige Halloweenkarnevalet for medlemmer i Sandefjord.
Det var 20 personer (mer eller mindre utkledde) som koste seg med pølser,
brus, muffins og godteposer. Smittevernsregler gjør ting litt annerledes, men
vi hadde danseleker, papirfly-konkurranse og stillesittende trimbingo med
premier. Alle koste seg!

Koronaaktivitet i
Skogblomsten
Foreningslivet ble utfordra på å ha noe
aktivitet i sommer pga. koronasituasjonen. Siden sommerleiren ble avlyst
så åpnet det seg en uke hvor vi kunne
gjøre noe annet. Vi valgte å ha et 3-dagers
teaterkurs for medlemmer, barn på
ventelista og andre interesserte. Kurset
ble gjennomført med gode smittevernregler. Vi engasjerte proffe instruktører,
Morten Bergheim og Kim Wifladt. Kurset
ble veldig godt mottatt.
Parallellt med kurset hadde vi dugnad på
lageret vårt i 4 dager. Der deltok noen av
de eldste medlemmene og et par gutter
som vi har kontakt med gjennom
flyktning- og inkluderingskontoret. Det
var stor innsats og godt humør. Det ble
ommøblert, sortert og pakket om, vasket,
kastet og ryddet på plass.
IOGT Lørenskog ble stiftet i 1920 og
hadde derfor 100-årsjubileum i år. Vi
beslutta å lage en liten kabaret som skulle
fremføres på jubileumsfesten som gave.
Øvelsene starta for fullt i slutten av august
og vi fikk også med noen av de eldste på
et par nummer.
Lørenskog kommune kom med en
forespørsel om vi kunne delta på
åpningen av det restaurerte vasshjulet
(som er Lørenskog kommunes kommunevåpen). Det sa vi ja til og tirsdag 22.
september var 100 inviterte på plass,
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mens bl.a. Trond Granlund, ordfører
Ragnhild Bergheim, Finn Evensen og
Skogblomsten underholdt fra scenen.
Det ble utrolig stemningsfullt i den mørke
skogen.
Siden vi ikke kunne satse på forestilling
denne høsten var det viktig å ha disse to
arrangementene å øve til. 16. november
ble jubileumsfesten til IOGT Lørenskog
gjennomført. Den ble vellykket til tross for
færre gjester og flere korona-tiltak.
Skogblomsten opptrådde på en scene
som var mye mindre enn den vi hadde øvd
på. Her fikk de virkelig lært hva «å
improvisere» betyr. Gjestene var veldig
fornøyd skal vi dømme etter applausen.
Vi ønsket også vise forestillingen for
foreldre og søsken. Vi måtte invitere til 2
forestillinger for å ikke få for mange
samtidig. Så kom melding om at disse
datoene skulle Samfunnssalen, hvor vi har
øvelser, brukes til vaksinasjon. Da måtte
vi flytte forestillingene til 9/11 og 16/11.
Så 9/11 hadde vi den første forestillingen.
Både foreldre, søsken og besteforeldre
satt i salen. Noen med tårer i øynene og
så sitt barn for første gang på en scene.
Publikum satt i grupper og gruppene
hadde ca. 2 meter avstand. Vi fikk flere
takke-mailer etter dette. Så kom
ytterligere innskjerpinger av reglene, så vi
måtte utsette den andre forestillingen. Vi
håper vi kan ha den om ikke lenge.
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Blomhaug skole
i Hunndalen er
blant dem som
har deltatt i
FORUT Skoleløpet

Barn aksjonerer for en mer rettferdig verden
Over hele Norge aksjonerer 67.000 barn i høst for at barn i fattige land skal få det bedre. De deltar i FORUTs
pedagogiske aksjoner i barnehager og i grunnskolen.
Gjennom FORUT Skoleløpet og FORUT Barneaksjonen lærer barnehagebarn og skoleelever om demokrati, solidaritet, toleranse, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser.
Barnehagebarna blir kjent med Nanah (4) fra Sierra Leone og hverdagslivet i landsbyen hennes. Skoleelevene blir med Angel (7) til Nepal og den
nye skolen som er bygget etter et stort jordskjelv. Men barna gjør også en konkret innsats gjennom innsamlingsaksjoner for at jevnaldrende i
andre land skal få det bedre.
Koronatilpasning
1100 barnehager og 60 skoler har vist at det er mulig å delta i annerledesåret 2020 og likevel ivareta smittevernregler. FORUT har tilrettelagt
aksjonene med ideer til aktiviteter og innsamling uten at folkemengder samles, og løsningsorienterte barnehageansatte og lærere landet over
har vist stor kreativitet.
Dette går pengene til
Pengene som blir samlet inn blir brukt til FORUTs utviklingsprosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Sierra Leone, Malawi og Zambia. For eksempel
bygger FORUTs partnerorganisasjoner skoler, barnehager, helsestasjoner, brønner og hus for gjenbosetting av flyktninger.
I Nepal og India støtter også FORUT krisetelefoner og krisesentre for barn som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Dette har vært ekstra
viktig under koronapandemien. Behovet har vært veldig stort og mange har fått hjelp.

Mer info og påmelding:

Les mer på våre nettsider: forut.no/skolelopet og forut.no/barn
E-post: barn@forut.no
Telefon: 61 18 74 25

Lag peanøttsuppe
Peanøttsuppe er en vanlig rett i Sierra Leone der de
dyrker mye peanøtter. De bruker ofte palmekjerneolje og
lite krydder utenom chili og buljongterning. Vi har her
forsøkt å gjenskape retten med norske råvarer.
Server den som suppe med rundstykke til eller sammen
med ris. Da drøyer dere maten litt også.
Det er nok til fire store suppeporsjoner eller åtte porsjoner
som saus til ris.
Ingredienser:
• 10 dl hønsekraft eller 10 dl vann+2 buljongterninger
• 3 gulrøtter i terninger eller 1 søtpotet • 1⁄2 hakket løk
• 1⁄2 chili hakket (kan sløyfes)
• 400 gram hakket tomat
• 4 ss peanøttsmør
• 1 ss sitronsaft
• Rapsolje eller annen stekeolje
• Salt og pepper
• Evt.hakket persille eller koriander til pynt.
Fremgangsmåte:
1. Skrell og kutt gulrøtter/søtpotet i små terninger.
Hakk løk og evt. chili.
2. Fres hakket løk til den blir gyllen.
3. Varm oljen, tilsett løk og la det frese i et par minutter.
4. Tilsett evt. chili og la det frese med i ca. ett minutt.
5. Tilsett gulrøtter/søtpoteter, kraft/buljong, tomat og
peanøttsmør.
6. La det koke i 15-20 minutter til grønnsakene er møre
og fine.
7. Kjør suppen jevn med en stavmikser.
8. Smak til med sitronsaft, salt og pepper.
9. Server med brød eller ris.

Flere spennende matretter finner du på:
forut.no/barneaksjonen/mat/

Dere kan kontakte oss på:
E-post: barn@forut.no • Telefon: 61 18 74 25
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Da jeg var liten var jeg veldig nysgjerrig.
Jeg hadde spørsmål til alt. Hvorfor blir det
is på vannet på vinteren? Hvorfor smaker
sitron surt og sjokolade søtt? Hva skjer
hvis jeg blander Cola og Fanta – hvilken
farge får det og hvordan smaker det?
Å være nysgjerrig er bra! I Juba bruker
vi nysgjerrighet mye. Vi prøver ut masse
eksperimenter. Vi leker. Vi spiller teater.
Vi synger. Vi danser. Lurer du på om du
er flink til å synge? Lurer du på om du kan
klare å synge foran andre mennesker?
Den eneste måten å finne ut det på er å
prøve! Lurer du på hvem den nye gutten
eller jenta i klassen er? Lurer du på om
han eller hun er morsom å leke med? Det
finner du ut ved å spørre! Er du
nysgjerrig på hvordan barn i andre land
har det? Les om det på nettet – FORUT
har masse nyttig stoff om Nanah fra Sierra
Leone i Afrika og Angel fra Nepal.
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Tenk så mye du kan lære ved å være
nysgjerrig! Det er nesten som en
superkraft, du kan finne talenter og evner
du ikke visste du hadde. Tenk på alle
oppfinnelser som er gjort fordi noen har
vært nysgjerrig. Før i tiden hadde man
ikke fly eller bil. Det tok lang tid å komme
seg fra sted til sted, mange brukte for
eksempel hest og kjerre eller gikk på beina
eller ski. Hvor lang tid tror du det tok å gå
fra Oslo til Trondheim? Så var det noen
som studerte og eksperimenterte og fant
ut hvordan man kunne lage fly som kunne
fly i lufta og biler som kunne kjøre på

veien. Hvordan tror du deltakerne i MGPjr.
lager sangene sine? De er nysgjerrige på
tekst og melodi, de setter det sammen til
en sang og fra ideen kommer til sangen er
ferdig og fremføres på scenen har det
sikkert tatt lang tid og de har måttet prøve
og feile noen ganger. Men for en følelse
når de da er ferdige og faktisk står på
scenen!
Jeg tror vi alle kan få en god følelse av å
være nysgjerrig. Du lærer deg noe nytt og
du ser hva du kan få til. Å være nysgjerrig
kan også lære deg noe om grenser. Hva
er greit og hva er ikke greit? Hva er lov og
hva er ikke lov? Det jeg synes er morsomt
og spennende synes ikke alltid vennen
min. Da er det viktig å ikke presse min
egen nysgjerrighet på andre. Mye som kan
virke spennende og farlig er ofte ikke lov.
Å stjele er ikke lov, enten det er sjokolade i
butikken eller en fin ny blyant
klassekameraten din har.
I Norge har vi en lov som sier at det ikke
er lov å drikke alkohol før du er 18 år. Det
kan det være lurt å tenke på hvis du eller
noen du kjenner er nysgjerrige på å prøve.
Det er ALLTID lov å si nei, selv om
nysgjerrigheten prøver å si ja. Det er
viktig å tenke over hva slags valg du tar.
De valgene du tar skal være bra for deg,
for kroppen din og for menneskene rundt
deg.

Intervju med Lykke
1. Hvem er du?
Jeg er Lykke. Jeg er 7 år og bor på Pepperstad sammen med mamma,
pappa, Max og Stine.
2. Hva liker du med Juba?
Alt det vi gjør.
3. Hva er favorittmaten din?
Jeg liker aller best pannekaker
4. Hva liker du best å drikke?
Jeg liker best eplejuice
5. Hva syns du er morsomt i hele verden?
Det morsomste i verden er å ri på hester.
9

Juletre

av

papir

		

Du trenger:
• Ark
• Saks
• Lim
Slik gjør du:
1. Brett arket i 4, og klipp ut treet.
Du kan gjerne tegne treet før
du klipper.

2. Lim sammen delene.
Det er lurt å ha 5-6 deler,
da får treet ditt mange fine greiner.

3. Når limet har tørket er treet ferdig!

Hei!
Vi er Alina 9 år og Milo 6 år. Vi har lyst til å fortelle dere hva vi syns
er bra med Juba.
I Juba får barn være barn og gjøre det som barn skal gjøre, som å
leke. Det er bra at alle barn får være med å bestemme i Juba. Vi vil
ha en verden uten rus og det vil Juba også. Det er bra at Juba vil det
fordi rus gjør sånn at voksne og barn ikke har det bra.
I Juba kan man gjør mye forskjellig. Man kan dra til forskjellige skoler
og sove der en helg. Det er veldig gøy og jeg (Alina) liker meg der.
Der får jeg leke med venner og får nye venner.
Juba er gøy og morsomt. Jeg (Milo) liker å være i gymsalen og leke
og få informasjoner. Juba er bra! Jeg elsker Juba!
Takk for oss!
Alina og Milo
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Bli
kjent
med
Peppe!
I denne utgaven av Jubabla er temaet
vær nysgjerrig. Nå er vi nysgjerrige på
Hvit Jul og på deg, Peppe!
Hvem er du?
Jeg er en pepperkakemann som heter
Peppe og er maskoten til Hvit julkampanjen. Jeg er venn med alle barn
og er opptatt av at de skal ha det trygt og
fint i julen.
Hva er Hvit Jul?
Hvit jul er en kampanje der vi spør
voksne om å skrive under på at de ikke
skal drikke alkohol når de er sammen
med barn i julen. Det er mange frivillige
fra hele Norge som er med og spør
voksne om dette. De gjør det fordi de vet
at barn merker at voksne forandrer seg
når de drikker alkohol, og at mange barn
synes dette er ekkelt eller skummelt.
Veldig mange voksne skriver under på
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kampanjen, og lover at de skal velge
alkoholfrie drikker som for eksempel
brus, juice, saft eller alkoholfritt øl når de
er sammen barn.
Hvorfor er det Hvit Jul-kampanje hvert
år?
Vi ønsker at flere og flere voksne skal
gjøre det til en juletradisjon å bare drikke
alkoholfri drikke når de er sammen med
barn. Vi sender en påminnelse til alle de
som var med i fjor om at de kan skrive
under på nytt. Og så spør vi dem om de
vil hjelpe oss å fortelle enda flere om
kampanjen. Vi vil at alle voksne i hele
Norge skal bli spurt om å bli med.
Hva gjør du når det ikke er Jul og Hvit
Jul-kampanje?
Da ligger jeg mest i et skap og hviler
meg og gleder meg til neste jul. Men
Peppe-refleksene er ute og passer på at

barn og voksne er trygge hele vinteren.
Og mange barn koser med kosePeppene sine hele året. Så på en måte
er jeg litt til stede og minner om at barn
liker best at voksne er edru hele året.

beste hjemme hos deg, så blir jeg veldig
glad. Da har jeg noe å kose meg med i
skapet mitt resten av året. Jeg tror jeg vil
sende ut noen premier også hvis jeg får
mange fine tegninger og historier.

Hva er du mest nysgjerrig på her i
Hvis du vil vise Peppe hvordan du har
verden?
det hos deg i julen kan du sende tegning
Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan alle
til: juba@juba.org
har det hjemme i julen. Alle familier har
sine egne juletradisjoner, ting vi gjør, mat
vi spiser ol., og mange tenker ikke over
at andre ikke har de samme
tradisjonene. Noen voksne har alkohol
som en del av sine juletradisjoner, og
tenker kanskje at det blir rart å velge det
bort. I Hvit jul-kampanjen viser vi at det
er helt normalt og veldig fint å ha
alkoholfrie juletradjoner.
Hvis du vil skrive eller tegne litt og vise
meg hvilke juletradisjoner du synes er de
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DET HANDLER OM OSS
OG JORDA VÅR
Bærekraftsmål. Har du hørt eller lest det ordet før? Det er et langt ord som er satt
sammen av tre ord: Bære, kraft og mål. Hva betyr det? Å bære vet vi jo hva betyr.
Kraft en litt som å være sterk, å ha krefter. Når vi snakker om bærekraft betyr det at
vi lever på en måte som er bra for miljøet og bra for folk.
Målet er altså at alle mennesker skal få det de trenger uten at det skader miljøet. Så
der har du det: Bærekraftmål.
Vi mennesker trenger mat og hus, skoler og barnehager. Noen ganger trenger vi
sykehus og medisiner. Vi må også av og til reise, korte turer, som til jobb, skole eller
fritidsaktivitet. Noen ganger reiser vi langt, på ferier, for å besøke noen som bor
langt unna. Hvis det går an å reise uten at man forurenser, gjør man noe bra for
miljøet, det er bærekraftig. Målet er at alt det vi gjør og trenger her i verden ikke
skal skade jorda eller oss som bor her. Så bærekraftmål betyr at vi skal leve sånn at
både vi mennesker og naturen har det bra.
Både her i Norge og i resten av verden er det mange voksne som gjør lure og fine
ting for miljøet. Men kan du og jeg gjøre noe? Svaret er JA! En enkel ting vi kan
gjøre er for eksempel å ikke kaste mat. Lag en restefest i stedet! Vi kan også bli
flinke til å gå, sykle eller ta bussen i stedet for å kjøre bil.

Er du en
trygg
voksen?
Vil du prøve deg som
leder i et Jubalag, til
glede for enda flere barn
i 2021?
Da vil vi gjerne høre fra
deg!
Kontakt vår hyggelige
aktivitetskonsulent Mari
for mer informasjon:
mari@juba.org

Vi vil gjerne høre fra deg om hva du tenker er viktig for miljøet
og jorda vår. Har du en lur ide, eller er det noe du synes er litt
skummelt? Send oss gjerne et spørsmål, eller en ide, tanker
eller tegninger. Nå vet du nemlig hva bærekraftmål betyr, og du
kan faktisk være med på å gjøre bra ting for miljøet og
mennesker på jorda!
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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

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

Juba Bøler Senior

Unni Kristiansen – unni.kristiansen@gmail.com
Instruktør Gerd Brox
Inger Olsbu – inger@olsbu.com

Juba Grorud
Juba Nordpolen
Juba Rælingen

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

Kåre Lauvsland – kaare57@hotmail.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
Lademoen Jubateater

Charlotte Gulla Tandstad – charlotte.gulla.tandstad@gmail.com
Elise H. Unsmo – elise.h.onsmo@gmail.com

Juba Trondheim

Ole Martin Oldervik – ooldervik@hotmail.com

