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Vær en
venn!

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: Eli Kjønsberg.
Bidragsytere: Mari Skjerden, Av-og-til, FORUT, Eli Kjønsberg, Katrine Engen,
Åslaug Vaksdal,
Trykk: Tinde. Opplag: 1000
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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 en venn!
Juba har nå i høst hatt
landsmøte, og jeg har blitt
gjenvalgt som leder i to
nye år. Det synes jeg er
veldig koselig. Grunnen til
at jeg liker så godt å være
med i Juba, er alle de nye
vennene jeg får. Både
barn og voksne.
I sommer har jeg vært
med på flere sommerleirer
og blitt kjent med mange
nye personer. I tillegg til
å få nye venner, er noe
av det fineste med leir å

treffe igjen gamle venner.
Venner du kanskje ikke
har sett på et helt år! Har
du vært på leir i sommer?
Kanskje du har fått noen
nye venner i ferien, eller
møtt igjen noen du ikke
har sett på lenge? Gjensynsglede og savn forteller
mye om hvor sterke vennskap kan bli.

Det kan hende at du har
opplevd eller kommer til å
oppleve noe av dette, og
da er det godt å vite at alle
mennesker vil oppleve at
noen vennskap går over
og at nye oppstår. Tenk
om du ikke har møtt den
vennen du kommer til å
sette mest pris på ennå!
Det er både litt rart og
spennende å tenke på,
Vennskap gir for det meste synes ikke du også?
gode følelser, men en
gang iblant kan det også
Vær en venn er en av
oppleves litt vanskelig.
Jubas fire profiler. En venn
Kanskje vi merker at vi
kan være en du kan snakmister kontakten med
ke med og en du kan leke
noen vi har kjent lenge?
med. Hva synes du er det
Kanskje en god venn skal beste med dine venner?
flytte til et annet sted?
Eller kanskje en god venn Hilsen Katrine
tilbringer mer tid med
andre venner? Dette kan
være litt sårt, men da er
det viktig å huske på at vi
ikke kan bestemme over
og eie vennene våre.

Vær en venn
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 skolen 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.
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Endelig ble det Juniorleir!
Tusen takk til Oslo
og Akershus for en
fantastisk uke på
Nordtangen
Leirsted på Gran!
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Juba Redalen har fylt

50 år
Hvordan feiret de?
Med leir selvfølgelig!
Juba Redalen fylte 50 år i november 2020 og feiret dette med en egen leir
på Strandenga i sommer.
Det var knallvær forteller Malin, en av lederne i Juba Redalen. Vi hadde
forberedt massevis av varierte aktiviteter for både barn og ungdom. Vi
badet, snekret, bakte, danset og underholdt. Noen fikk også prøve seg på
droneflyging og VR.
På onsdag hadde vi 50 årsjubileum og inviterte familiene til de som var
på leiren. Denne dagen fikk vi besøk av Erik og kaninen hans, Kalle. De
sang og fortalte vitser for både barn og voksne. Dette ble en opplevelsesrik dag.
Juba gratulerer så mye med dagen som var og takker for bildene dere
sendte til Juba-Bla!
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Teaterkurs
sommerferien 2021

og fant musikk sammen og det var stort
utvalg i kostymer som man kunne boltre
seg med fra første dag på kurset. Man
lærte grunnleggende skuespillerteknikker som å snakke høyt og tydelig og det
Teaterkurset foregikk på dagtid i skolefe- viktigste var å presentere alle ideer og alt
rien og man kunne gå på kurset uten å
man gjorde som en fantastisk og utrolig
ha erfaring med teater.
hendelse.
15 barn deltok hver uke, til sammen altså Alle barn fikk egne navn. For å nevne
30 kursdeltagere på to uker og det var
noen var det Vemund Vaffel, Tilla Tygventelister på begge kurs.
gis, Embla Ert, Sofie Sukkertøy og Tuva
Begge kurs hadde forestilling som ble
Tyttebær.
laget ut fra barnas egne ideer og ble
Første uken foregikk handlingen på et
spilt foran publikum på scene med scehotell og den andre gjengen lagde den
nografi, rekvisitter, kostymer, musikk og
dramatiske fortellingen fra en campingteatersminke.
plass.
Alle barna ville gjerne ha teater igjen
Alle barna fikk lage sin egen karakter i
neste år og det håper jeg vi får til.
løpet av uken og det ble laget en gruppe
der alle ideer ble positivt mottatt og
Masse hilsen fra Gerd Gotteri.
kreativt iscenesatt. Vi brukte rekvisitter
Med støtte fra Sparebankstiftelsen ble
det arrangert sommerteaterkurs for barn
i alderen 6-14 år i uke 31 og 32 i Solvang
Kolonihager i Oslo.
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Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT foran plakat av FNs bærekraftsmål.
Foto: Øyvind Strand Endal / FORUT

• Hei Ida
Tema for denne utgaven er Vær
en venn. Gratulerer med FORUTs
40-års jubileum!
Tusen takk! Og takk for at dere i
Juba støtter FORUTs arbeid!
•
Hva jobber dere i FORUT
med?
FORUT arbeider mot fattigdom og
for en rettferdig verden. Vi kjemper
for at barn og kvinner skal få
realisert sine rettigheter og at ikke
alkohol og dårlig psykisk helse skal
hindre utvikling for alle.
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Kan du gi et eksempel på
hvordan FORUT hjelper barn?
Et eksempel er at vi sammen
med partnerne våre i India driver
barnehager i slumområder. Dette
er fattige boligområder der folk
bor tett i enkle hus eller telt. Ofte
kan de mangle rent vann, doer
eller legehjelp hvis de bli syke.
Hvis barna kan gå i en barnehage,
får de en trygg plass å være men
foreldrene er på jobb, de får leke
og lære, og får mat, rent vann og
medisiner om de trenger det.

•
Hvordan kan vi her hjemme
gjøre noe, -være en venn for noen
en ikke kjenner?
Jeg tenker at vi kan bruke øyne og
ører og smilet vårt, invitere barn vi
ikke kjenner inn i leken, få hjelp av
en voksen og spørre hvis vi tror at
noen ikke har det så bra, og vi kan
bry oss om hvordan barn har det i
andre land. Akkurat slik som dere i
Juba gjør

telefon eller pc. Det har vært så fint,
siden vi ikke kan reise noe sted før
koronapandemien er over.
•
Hva er det beste du vet og det
beste med jula?
Det beste jeg vet? Jeg er veldig
glad i å spise sammen med familien
min, jeg har en mann og to sønner
på 14 og 16 år. Og så er jeg veldig
glad i å gå tur med hunden vår
Rufus og høre på podcast.

“Vi kan bruke øyne og ører og
smilet vårt, invitere barn vi ikke
kjenner inn i leken”

•
Blir du kjent med barn og
familier i landene der FORUT er?
Å ja! Jeg har fått besøke flere av
landa FORUT arbeider i og har møtt
mange barn, som for eksempel
i India og Nepal der vi støtter
barnehager og skoler, og også
trygge steder der barn som ikke kan
bo sammen med foreldrene sine er.
Og så har vi gjort noe spennende
denne høsten; vi har reist på
virtuelle besøk, der vi får snakke
med barn i alle landa gjennom

Jeg synes jeg er veldig heldig som
får lov til å jobbe i FORUT også, det
er så mange flinke og hyggelig folk
her!
Det beste med jula er ribbe og
pølse med familien min og faren
min som snart er 90 år! Og å få gå
en skitur. Jeg elsker å gå på ski!
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FORUT
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Kulturverksted 2021
5-7 november fikk vi endelig samlet oss
til Kulturverksted igjen! 70 små og store
hadde en fin og kreativ helg, hvor det også
ble tid til gode samtaler og mye lek.
Årets verksteder hadde et kunsterisk preg.
Man kunne velge blant:
• Låtksriverkurs med Marianne
• Maske og trykk med Andrea og Ina
• Papirdukkeverksted med Heta
• Mangategning
• Kunst og håndverk med Fimo
• Teaterlek med Jenny
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Eplepai
Noko av det beste eg veit på hausten, er eplepai. Denne oppskrifta er rask og
enkel å lage:
Du treng:
2 eple
1 spiseskei sukker
Ca ½ teskei kanel
100 gram smør
50 gram kveitemjøl
50 gram havregryn
2 spiseskeier sukker
Ei mellomstor paiform eller ildfast form
Slik gjer du det:
• Vask hendene godt
• Skru på steikeovnen og still den inn på 200 grader. Spør gjerne ein vaksen
om hjelp til dette.
• Skrell eplene. Del dei i 4 båtar og skjer vekk kjernehuset og frøa. Del kvar
av båtane i tynne båtar.
• Smør ei paiform med smør i botnen.
• Legg eplebåtane så dei dekker botnen i forma.
• Strø sukker og kanel over.
• Del smøret i små terningar og ha dei i ein liten bolle.
• Ha sukker, kveitemjøl og havregryn over smørterningane.
• Bruk fingrane og smuldre smøret saman med sukker, mjøl og havregryn.
• Strø smuldredeigen over eplebåtane.
• Når ovnen er varm, set forma på ei rist midt i ovnen.
• Steik den i 15 – 20 minutt. Du må følgje med på slutten av steiketida, så
den blir passe gyldenbrun på toppen.
Inviter ein god venn på besøk og server eplepaien med piska krem til.
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Vær en venn!

For noen mennesker er det lett
som en plett å få venner. Det er lett
å snakke med andre, det er lett å
spørre om noen vil leke og det er
mange som vil være sammen med
hverandre.
For andre mennesker er det vanskelig å få venner. Det kan være
vanskelig å snakke med andre, det
kan være vanskelig å spørre om
noen vil leke, tenk om de sier nei?
Å være en venn handler ikke bare
om at du skal være grei og snill
med andre mennesker. Det handler
også om at du skal være grei med
deg selv. Vær din egen venn! Si
gode ting til deg selv og vis omsorg
med DEG. Du har mange gode
egenskaper og ferdigheter. Noen
ganger er det lett å glemme, spesielt når du har det vanskelig. Hvis
du opplever at andre ikke behandler
deg bra er det lett å tenke at de har
rett. Det er lett å tenke at det må
være noe med deg selv som ikke
er bra, siden andre forteller deg at
20

du ikke er noe bra. Hva kan vi gjøre
med det? Vær en venn! Vær din
egen venn! Vit at du er bra, uansett
hva andre sier. En øvelse du kan
gjøre (som er vanskelig i starten,
men som blir lettere for hver gang)
er å stå foran speilet og si gode ting
til deg selv. Jeg utfordrer deg til å
prøve!
I Juba er det viktig at både barn og
voksne føler seg trygge. Vennskap
er med på å skape trygghet. Som
Juba-venner er vi inkluderende og
gode med hverandre og vi heier på
hverandre. Det er mange vennskap
i Juba, både blant barn og voksne.
En dæsj vennlighet, et smil, et hei,
et spørsmål om å være med og vilje
til å ta flere med i leken kan være
en god oppskrift på vennskap.

Vis oss din
VINTERMORO!
Juba vil se din kreativitet og din vinter. Vis oss ved hjelp av Fri teknikk,
tegning, foto, en sang, et dikt, hva som helst. Send bidraget ditt til
juba@juba.org. Vi trekker ut flere fine premier blant de innsendte
bidragene. Premiene er: Sovepose, boka "Dragens Øye", Lær å tegne
Manga og en pakke Fimo.
Noen av de innsendte bidragene blir publisert i neste JubaBla’.
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Landsmøte i
Juba!
Juba holdt sitt landsmøte 11.
september. I år ble det en digital
løsning på grunn av pandemien.

Videre i landsmøtet fikk vi flott
underholdning fra unge medlemmer
fra Juba Skogblomsten og
Solerød Jubateater. Det ble
også hilset fra alle våre næreste
samarbeidsorganisasjoner.

Styret, administrasjonen og
ordstyrere var til stede i Torggata,
mens delegatene var hjemme i sine
stuer, kjøkken og hjemmekontor. Alt Vi takker delegatene for et hyggelig
ble strålende produsert og streamet møte, og gleder oss til vi ses fysisk!
av Juba-tech.
Sist men ikke minst, gratulerer til
Det ble en fin dag hvor vi både
det gjenvalgte styret!
fikk gått gjennom forrige periode,
og aller viktigst, lagt planer for de
neste to årene! Det ble diskusjon
om arbeidsplan og engasjement fra
delegatene, og det er sånn det skal
være på et landsmøte.
De neste to årene skal Juba bygge
seg opp igjen etter pandemien med
en jevn medlemsøkning, Vi skal
tilby et bredt utvalg av aktiviteter i
et trygt miljø både lokalt og sentralt.
Det skal satses på å bygge opp
lokallagene gjennom trygge,
skolerte ressurspersoner som har
tilgang til god hjelp både i form av
rutiner, opplæring og nettverk.
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Gjertrud på talerstolen, sett
fra ordstyrerbordet

Her er det gjenvalgte styret. Glade og fornøyde etter gjennomført landsmøte. Har
du innspill til styret? Ta gjerne kontakt med leder Katrine, snakk med dem på en
samling eller send de en melding :)

• Katrine Engen (leder) katrine@juba.org,
tlf: 94 78 21 43
• Ole Martin Oldervik
• Gjertrud Fludal
• Stine Bergsmark
• Åslaug Husby
• Eddy Oretap
• Cecilie Kristiansen
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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
Ana V. Ahmed – ana_dragoi@yahoo.com
Ayan Mahamed – ayanhm92@hotmail.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 Åsane

Linda Karin Hemnes –
lindakarinhemnes@gmail.com
Hilde Rivera – hilde_marcela89@hotmail.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

Lademoen Jubateater

Anniken Amble –
anniken.amble@trondheim.kommune.no
Ole Martin Oldervik – ooldervik@hotmail.com

Juba Stovner

Juba Trondheim

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

