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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 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. 

Ta kontakt med lokallaget ditt eller 
med aktivitetskonsulent Rune for 
mer informasjon om aktiviteter: 

runei@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

#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: Gode Juba-medlemmer og ansatte
Trykk: Tinde. 
Opplag: 1000
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Hei!

Nå har vi hatt en fin 
sommer og det er den 
tiden av året som jeg liker 
best. Om sommeren har 
jeg bedre tid enn til vanlig, 
og jeg har mulighet til å 
gjøre alt det jeg har lyst 
til å gjøre. Det kan være 
rolige aktiviteter som 
å lese en bok som ser 
spennende ut, eller se en 
morsom film. Andre ting 
jeg liker å gjøre, er å gå 
i skogen for å observere 
dyrelivet, eller å sykle en 
tur. 

Jeg liker også å prøve ut 
ting som jeg ikke har gjort 
før. 

En av Jubas fire profiler 
er å være nysgjerrig. Har 
du prøvd ut noe i sommer 
som du ikke har gjort før? 
Kanskje har du blitt kjent 
med noen som har en 
spennende hobby som 
du kan lære noe av? Jeg 
synes det er morsomt å bli 
kjent med andres talenter 
og fritidsinteresser. Jeg 
er nysgjerrig når jeg ber 
venner eller noen jeg 
kjenner om å vise fram det 
de er gode til. Kanskje jeg 
kan prøve - og få det til 
også!? Det som er sikkert, 
er at vi får en fin stund 
sammen, og fine stunder 
styrker vennskapet vårt.

Jeg håper at du har 
hatt en fin sommer, og 
at du fikk tid til å være 
nysgjerrig. Og husk – når 
du er nysgjerrige på den 
riktige måten, setter andre 
pris på det. Det er slik du 
viser at du er interessert 
i menneskene som betyr 
noe for deg.

I dette bladet finner du 
bilder av mange, fine 
sommerminner

Nå går det mot høst, men 
du kan fortsatt unne deg 
en is på varme dager!

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.

I Juba får du bruke nysgjerrigheten din på en god måte.
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En helt En helt 
magisk 
magisk JUNIORLEIR!

JUNIORLEIR!
Det var Østfold krets 
som i år arrangerte 
årets juniorleir Helt 
Magisk i Nesparken 
i Moss. Leiren ble 
arrangert 26. juni – 2. 
juli og det var ca 150 
deltakere på leiren. 
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AktivitetsleirAktivitetsleir

Ride ride rankeRide ride ranke
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AktivitetsleirAktivitetsleir

Ride ride rankeRide ride ranke
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I uke 25 arrangerte Oslo og Akershus krets teaterkurs med Gerd Brox som instruktør 
i Solvang kolonihager. Det var 14 deltakere og kurset ble svært vellykket, og kurset 
ble avsluttet med en forestilling for foreldrene 23. juni. 

Teaterkurs 
i sommerferien
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Den 20-22. mai fikk Juba endelig gjennomført sin ledersamling etter to år med 
restriksjoner. 

Flere av lokallagene til Juba var til stede på en innholdsrik helg med mye moro 
og spennende innlegg. Lokallagene fikk dele erfaringer med hverandre, og 
muligheten til å hilse både på gamle og nye lokallag. 

Hugo og Rune fra Trygg Oppvekst holdt et innlegg om som blant annet handlet 
om viktigheten av Juba-lag for å skape robuste barn, og Mari holdt et innlegg 
om Trygg! som er LNUs program for forebygging, beredskap og håndtering av 
seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep. 

Ledersamling for de Ledersamling for de 
voksnevoksne
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Hei alle sammen!  
 
Jeg heter Rune og er ny 
aktivitetskonsulent i Juba, og jeg 
gleder meg til å bli bedre kjent 
med dere. I sommer var jeg så 
heldig å få vært med på begge 
leirene til Juba. Kanskje så du 
meg der om du også var på leir?

Jeg håper du har hatt en fin sommer og 
at du var nysgjerrig. Kanskje du reiste 
på ferie med familien din til et sted du 
aldri har vært, og da var det sikkert 
masse å være nysgjerrig på der. Hva var 
du nysgjerrig på i sommer? 

På leir er det mange ulike aktiviteter, 
og da er det jo perfekt å være 
nysgjerrig på nye aktiviteter. Kanskje du 
fant ut at du hadde noen talenter som 
du ikke visste at du hadde?

Nå er sommeren over og skolen har 
startet igjen. Skolen er et fint sted der 
du kan være nysgjerrig. Der møter du 
kanskje mange nye mennesker som 
du ikke har møtt før. Da er det fint 
å være nysgjerrig på hvem de er, og 

kanskje får du deg noen nye venner. På 
skolen lærer du masse spennendesom 
du kan være nysgjerrig på. Det er 
også en arena der du kan gjøre ulike 
eksperimenter med klassen, og der 
du får forklaring på hvordan ulike ting 
fungerer.  

Nysgjerrighet er altså en veldig god 
ting, og det er mye du 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.

Aktivitetskonsulentens 

hjørne



15

KARNEVAL hos KARNEVAL hos 
SkogblomstenSkogblomsten
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Kanelsnurrer på bål
Eg er veldig glad i å gå på tur i skogen, og eg er veldig glad i å bake. Her får 
eg kombinere begge deler! Kanskje du også har lyst til å prøve? 

Du treng: 
1 ferdig pizzadeig på rull (til langpanne)
3 spiseskjeer smør (romtemperert)
2 teskjeer kanel
2 spiseskjeer sukker
Flytande margarin til steikinga
Ein kjele du kan bruke på bål (Du kan også bruke primus eller stormkjøkken)
Ved og fyrstikker til bålet.

• Ha 3 ss smør i ein liten bolle og la det stå i romtemperatur i minst 2 timer, 
så det blir mjukt og lett å smøre utover.

• Når smøret er mjukt, bland i sukker og kanel og rør det godt saman.
• Rull ut pizzadeigen og smør smør/sukker/kanel-blandinga jevnt utover. 

Pass på at du får det heilt ut i alle kantar.
• Rull saman deigen
• Skjær opp rullen i ca 3 cm store bitar. Ha dei i ein matboks og ta dei med 

deg ut i skogen, saman med det du treng til å steike dei. 
• Tenn eit bål eller fyr opp primusen. Ha steikemargarin i botnen av kjelen og 

ha snurrene i. Ha lokk på og sett kjelen i bålet eller på primusen.
• Kunsten er å steike passe lenge og passe varmt, så snurrene blir gjenn-

omsteikt utan å bli brent. Det er lurt å ikkje ha alt for sterk varme og heller 
bruke litt lengre tid. 
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Bildene fra Bildene fra 
VINTERMORO!VINTERMORO!

Tusen takk til alle dere som sendte inn kreative og fine bilder fra hva dere 
gjorde som vintermoro! På neste side ser dere fire av de som var med. 
Premier er trukket og sendt til de som vant. Gratulerer!
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Hei Jubabla-leser!

Vi har snakket med Sayna Etminan om hva hun mener om reklame der mennesker, kropper, hud og 
hår ikke ser naturlig ut. 

Denne artikkelen er skrevet for Juba-ungdom og foreldre. Er du under 13 år kan det være fint å lese 
denne artikkelen sammen med en voksen. Kanskje du har noen spørsmål, eller det er noen ord som 
blir litt lange og vanskelige? Kanskje du synes det er rart at voksne bryr seg med hva barn ser på på 
nett og mobil? 

Spør gjerne en voksen, eller spør oss i Juba om det er noe du tenker på etter å ha lest denne 
artikkelen. 

Her er en forklaring på ord du kanskje ikke bruker så ofte selv.

• Markedsføre: Det betyr det samme som reklame, eller reklamere, markedsføre er å prøve å 
selge noe.

• Retusjere: Når man forandre bilder i f.eks. Photoshop, man kan ta vekk prikker og sår på huden, 
gjøre tenner hvitere, forandre farge på øyne, gjøre bena lenger osv

• Kongruens: At noe er likt og passer sammen. For eksempel det man sier og det man gjør.  

Les med en voksen
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1.Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg er en 21 år gammel jente som, innenfor 
rimelighetens grenser, er interessert i 
mennesker, samfunn og politikk!  Som en 
notorisk beundrer av kulturelt mangfold og 
rettferdighet, valgte jeg å ta en bachelorgrad 
i sosialantropologi på Universitetet i 
Bergen. Svært mange er uvitende om 
hva sosialantropologi innebærer. Det er, 
kort sagt, en komparativ studie av sosiale 
relasjoner og ulike livsverdener - og hviler 
på idéen om kulturell diversitet, mangfold 
og ulike livsoppfatninger som verktøy for en 
beriket verden! Her verdsetter vi variasjon, 
subjektivitet og ulikheter innenfor kultur og 
samfunn! 

Parallelt med studier, jobber jeg som servitør 
på Roast Restaurant og Bar. Dette er meg 
i «den offentlige sfære». Hjemme, «i det 
private rom», er jeg både kjæreste, samboer 
og hundemamma. Jeg bor på Askøy sammen 
med min trofaste partner, der vi deler 
ansvaret for vår lille Luko, et firebent vesen 
på 3kg. 

Jeg vil beskrive meg som et utadvendt, 
sosialt, åpent og inkluderende menneske! 
Rådvill, engasjert, sterk og intelligent er ord 

jeg ønsker å bruke om meg selv - og håper 
at andre mennesker opplever samhørighet, 
tilhørighet og empati i mitt nærvær. 

2.  Du har skrevet et innlegg i S;D i 
Aftenposten der du er kritisk til retusjering 
av bilder og markedsføring av kosmetiske 
inngrep, hvorfor mener du dette er spesielt 
skadelig/vanskelig for barn og unge?
Jeg vet selv hvordan manipulering av bilder 
og vrangforestilte fremstillinger av kropp 
kan påvirke måten en forstår virkeligheten 
på. Sosiale medier er, på beklagelig og godt 
vis, en stor del av hverdagen til barn og 
unge. At virkeligheten på mobilskjermen blir 
uforenlig med virkeligheten barn og unge 
opplever rundt seg, kan potensielt skape 
uro, forvirring og destruktive tanker som 
regisserer veien til et dårlig selvbilde. 

Når fettet på magen, rynkene i pannen og 
hårene på kroppen blir notoriske tabuer 
på nettet, kan det fremskynde narrative og 
irrasjonelle idéer om hvordan den naturlige 
menneskekroppen ser ut. Da vil reklame 
for kosmetiske inngrep og anbefalinger om 
korrigering av i utgangspunktet naturlige 
kroppskonturer virke nærmest nødvendig og 
viktig for å «passe inn». Slike normaliseringer 

Sayna
- Engasjert for barn 

og ungdoms beste
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av i utgangspunktet kunstige kropper - gjør 
det unaturlige naturlig, og det naturlige 
unaturlig. Den trenden, det mønsteret, er 
farlig og skisserer veien til en fremtid med 
destruktivitet, psykisk uhelse og negativt 
selvbilde. 

Filtrerte bilder, forsøk på å friste barn og 
unge til å endre sine naturligheter til fordel 
for et kunstig utseende og retusjerte bilder 
produserer en farlig virkelighet av barn og 
unge som aldri føler seg «bra nok», «gode 
nok» eller «fine nok». En kontinuerlig 
prosess av å elske seg selv som aldri blir 
fullstendig - fordi idealene barn og unge 
etterstreber over nett ikke finnes, ikke er 

ekte og aldri vil kunne oppnås. 
Jeg ble selv fanget av idéen om å bli tynnere 
og finere. Alle disse negative tankene 
fremskyndet en spiseforstyrrelse, anoreksia, 
og jeg ble oppslukt av forestillingen om å 
bli «tynnere». Jeg var aldri god nok, fin nok 
eller vakker nok. Selv om spiseforstyrrelsen 
min var et komplekst sammensurium av flere 
faktorer, er det ingen tvil om at retusjerte 
bilder forverret min idé om hva som var 
virkelig. Jeg vil ikke at andre skal falle 
sammen slik jeg gjorde, jeg vil ikke at barn 
og unge, som er ekstra sårbare for denne 
kunstige virkeligheten, skal tro at de må 
forandre seg selv for å bli «god nok». De er 
allerede gode, det finnes ingen «nok». 

“Med et stort publikum følger 
en enorm mulighet til å spre 
positivitet, styrke og ikke 
minst motivasjon! “

3. En del influensere deler retusjerte bilder 
av seg selv, mange er veldig opptatt av 
sminke, hår, klær, kropp og slanking,  bør 
det ta litt av ansvaret?
Jeg mener absolutt at influensere har et 
stort ansvar overfor det publikum de taler 
mot - hvilke signaler de sender ut på sosiale 
medier. Jeg mener derimot at det er en 
stor forskjell på å reklamere for diverse 
sminkeprodukter/klær og promotere 
kropp og slanking. Likevel forutsetter en 
prioritering av utseendeprodukter en 
nedprioritering av viktigere samfunnssaker 
som sosiale og økonomiske ulikheter, 
fattigdom og flyktningkrisen (for å nevne 
noen). Med et stort publikum følger en 
enorm mulighet til å spre positivitet, styrke 
og ikke minst motivasjon! 

4. Hvordan kan foreldre og andre voksne 
snakke med barn og unge om kropp, 
utseende og helse på en god måte?
Som en som selv har hatt og fortsatt har en 
spiseforstyrrelse, vet jeg påkjenningen av 
å få nedsettende kommentarer om egen 
kropp. Her er det viktig at foreldre både 
selv erkjenner og formidler det sterke skillet 
mellom helse og vekt, og hvordan ens 
kroppsfysikk eller generiske komposisjon 
ikke sier noe om ens kosthold eller 
spisevaner. Du kan fortsatt være litt «større» 
og være sunn, på samme måte som du kan 
være «tynn» men ha et usunt kosthold. Det 
er derfor ikke en kongruens mellom måten 
du ser ut og hvordan du lever livet. Fremfor 
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å be ungen din spise eller la være å spise 
- spør heller hvordan det går, hvordan de 
har det. Bare det sier veldig mye om deres 
spisevaner fordi deres psykiske helse henger 
nært sammen med deres fysiske. Men også 
hvordan foreldre selv uttrykker seg, er viktig. 
Hvis man som mor står mye foran speilet 
og sjekker kroppen, eller lar være å spise 
pizza sammen med familien, kan det sende 
signaler om at kroppen er viktig - og at pizza 
er usunt.

5. Vi heier på deg og alle unge som sier det 
de mener og som er modige nok til å stå 
fram. Var det skummelt, syntes du? Hva vil 
du si til de som har lyst til å sifra om noe 
de mener, men som er litt usikre på om de 
tørr?
For meg har rettferdighet alltid veiet tyngre 
enn mine følelser/nerver. Det å stå fram i 
offentligheten er nødvendig for å kunne få 
til den faktiske endringen jeg drømmer om. 
Hvis forutsetningen for forandring er å bryte 
mine egne barrierer, så mener jeg at det 
er verdt det! Det er skummelt å stå ut med 
meninger som kan virke ukonvensjonelle/
kontroversielle, men jeg vet at det finnes 
folk på begge sider av hver sak. For meg er 

det viktigere å være i kongruens til mine 
egne følelser enn å tilfredsstille enkelte 
mennesker som jeg sannsynligvis aldri 
kommer til å møte. Jeg er hovedperson i 
eget liv, jeg må stå opp for meg selv og mine 
verdier. 

Jeg vil råde andre til å stille seg selv 
spørsmålet:
•  Hva er viktigst? At det du vil si blir sagt, 

eller at du tilfredsstiller den midlertidige 
fristelsen for å potensielt ikke dumme 
deg ut? 

• Hvilket valg vil få deg lengst? Den 
midlertidige tilfredsstillelsen av å la 
være, eller den langsiktige gleden av å ha 
tørret?  

Jeg vet at de sakene jeg brenner for er større 
enn meg selv. Da er valget egentlig ganske 
enkelt.

“Hvis forutsetningen for 
forandring er å bryte 
mine egne barrierer, 
så mener jeg at det er 
verdt det”



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; gerdbrox@yahoo.no

Juba Fjell Speiderlag Merete Hæggernes – ahaegger@online.no

Juba Grorud Inger Olsbu – inger@olsbu.com

Juba Haugaland Marie Jahren Fludal – supersciuridae@gmail.com

Juba Håskjær Linda K. Hemnes – lindakarinhemnes@gmail.com

Juba Jæren Nina Bjørkelund – juba.jaeren@gmail.com

Juba Klubb Sykkylven Torhild Emdal – tremda@broadpark.no

Juba Lademoen Jubateater Anniken Amble – anniken.amble@trondheim.kommune.no

Juba Moss Ståle Myhre – stale.myhre@juba.org

Juba Nordpolen Ida Braaten – ida@spiskake.com Instruktør: Jennny.daviknes@gmail.com

Juba Prinsdal Øyvind Sandve – oyvind@sandve.com

Juba Redalen Katrine Engen - katrine@juba.org

Juba Rælingen Martin Løvlien – martinlovlien@juvente.no

Juba Sandefjord Anette Hasle Berg – anettehasle@gmail.com

Juba Skogblomsten Roy Hagen – skogblomsten@yahoo.no

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

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

Juba Stovner Ana V. Ahmed – ana_dragoi@yahoo.com, Ayan Mahamed – ayanhm92@hotmail.com

Juba Tech Øst Bjørn Thomas Bjelland – btb@olsbu.com

Juba Trondheim Ole Martin Oldervik – ooldervik@hotmail.com

Juba Undris (Undrumsdal) Ole Hans S. Fjellvang – oleh@grettenett.no

Juba Vestby Mari Skjerden – amskjerden@hotmail.com

Juba Øens Blomst Hafslundsøy Hans Erik Skoglund – hanserik.skoglund@bumblebee.no

Juba Åsane Hilde Rivera – hilde_marcela89@hotmail.com

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


