JUBAs profiler
Vær deg selv!

Pris: Leiren koster 1650 kr for medlemmer i
JUBA og 2000 kr for ikke-medlemmer. Dette
dekker alt av opphold, mat og aktiviteter.
Det gis en søskenmoderasjon på 300 kr

Juba vil hjelpe mennesker å utvikle seg. Bare du er
du! Juba skal være et trygt og utviklende sted å være
for barn. Her kan du få være deg selv, du kan få
være den du er, og du kan få prøve ut dine talenter
og evner. Samtidig skal du lære å godta at andre er
slik de er. Det er forskjellene som gjør det spennende
å være sammen.

Vær åpen!
Juba arbeider for å åpne broer mellom mennesker,
grupper og land! Kanskje er det redsel for det
ukjente som gjør at vi mennesker ikke oppfører oss
så fint overfor andre. Vårt utgangspunkt er at en
fremmed er en venn vi ikke kjenner!

Vær nysgjerrig!
Du kan ha mange flere talenter og evner enn du vet
om. I Juba får du sjansen til å prøve, og kanskje
finne, nye sider ved deg selv. Den som leter, vil finne.
Kanskje er du flink til å synge, mekke, lede andre
eller så har du helt andre talenter.

Vær en venn!
Det er mange som trenger deg som venn! Vennskap
betyr å stille opp for noen som har det vanskelig. Det
kan være noen på skolen eller i nabolaget som blir
mobbet. Men det kan like gjerne være folk på den
andre siden av jorda som ikke har nok mat.
Vennskap går på tvers av landegrenser og andre
skiller. Godene er svært ulikt fordelt på jorda. Alle
barn har like rettigheter til mat, klær, skolegang og
medisiner. Vi som bor i Norge har tilgang til dette.
Men millioner av mennesker rundt om i verden har
ikke samme muligheter. I Juba ønsker vi at verdens
goder skal fordeles bedre.

Påmelding: skjer via ju nior leir .no
Påmeldingsfrist: 25. mai
Etter fristen vil leirkontingenten øke med 300 kr

Se mer informasjon om Leiren på
www.juniorleir.no
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Vegårtun leirsted
24-30juni

Velkommen til årets juniorleir 2018

Aktiviteter under leiren

med mye sol, bading og spennende aktiviteter for store og små. Leiren finner sted

Tema for årets leir er gjenbruk og
mange av aktivitetene vil dreie seg
om nettopp dette.

24-30. juni. Håper å se deg der.



Redesign

Hilsen Leirkomiteen



Lag din egen lampe



Gigantiske instrumenter



Kreativitet med gamle aviser



Dans



Ingeniør

Velkommen til årets juniorleir 2018 på vegårtun leirsted. Leiren vil ligge idylisk
til ved vannet Vegår i Vegårshei kommune i Aust-Agder. Vi håper på en flott leir

Hvem:

Påmelding:

Når:

Alle som vil kan delta på årets leir.
De fleste er mellom 6-14 år og er

Du kan melde deg på via et
skjema på hjemmesiden,

Vi står klare til å ta dere imot
fra kl 1400 søndag 24. juni og

deltagere i lokale Juba avdelinger.
Men det er også mulig å komme
som familie

juniorleir.no eller via mail,
eller til lokale ledere.
Påmeldingsfristen er 25 mai.

vinker farvel etter frokost
lørdag 30. juni

Det er et påmeldings gebyr
på 300 kr som inngår i
leiravgiften
Mer info kommer ved
påmeldig

Pris:
For medlemmer vil leiren koste 1650 kr.
Dette dekker alle aktiviteter, mat og
overnatting i telt. Er du ikke medlem av

Juba betaler du 2000 kr, men du kan
melde deg inn i Juba samtidig som du
melder deg på leiren.
Det gis også en søsken moderasjon på
300 kr.

Det vil også bli muligheter til Fotball,
Volleyball, Kinball, Kano og Bading

Dette er noen av aktivitetene vi har
tenkt. Det kan komme endringer

Det er også mulig å overnatte inne,

Livet på leiren:
Leirdeltagerene sover i egne telt samlet i 3-4 landsbyer. De enkelte
landsbyene spiser frokost og kvelds sammen, løser oppgaver
sammen og har ansvar for kveldsunderhodningen en kveld. Dersom
du kan syng, danse, spiller et instrument, fortelle vister eller kan
en sketsj er det muligheter til å vise sine kunster under
kveldssamlingene. Det er også en kiosk på lerien der man kan få
kjøpt seg forskjellige godsaker.

ta kontakt med leirkomiteen for egne
priser for dette

Inger Olsbu
Vestbyveien 23 M
0976 Oslo
Mobiltelefon: 99225801
E-post: inger@olsbu.com

