
I konstutställningen ”Vi skapar framtiden” får din Junis- 
förening möjlighet att visa upp era egna teckningar och 
målningar tillsammans med konst av flera kända  
konstnärer. Ni får ta del av en enkel verksamhetsmetod  
för att arbeta med de Globala målen och får dessutom  
möjlighet att samla in pengar till Världens Barn!

Så här går det till:
Konstutställningen ”Vi skapar framtiden” består av sjutton 
konstverk – ett konstverk för vart och ett av de Globala målen. 
Nio av konstverken är redan målade av kända konstnärer och 
serietecknare – de övriga åtta skapar ni i Junis-föreningen!  
Med samtliga sjutton konstverk ordnar ni sedan en utställning  
i er Junis-lokal, dit ni bjuder in föräldrar, syskon och andra  
intresserade.

Självklart är det gratis för din förening att delta! Materialpaket 
skickas ut sista veckan i augusti. Arbeta gärna med att skapa 
era egna konstverk under september månad, för att sedan 
genomföra utställningen under Världens Barns kampanjveckor 
i månadsskiftet september/oktober. Utställningen innebär en 
bra möjlighet att sälja era egna konstverk, ha fikaservering och 
annan insamling till Världens Barn.

Det här får ni när ni anmäler att ni vill vara med:

Vi är också med i utställningen! 

Läs mer och anmäl föreningen senast 15 juni!

junis.se/ledare/konst

En handledning med tips på hur ni arbetar med 
Globala målen och skapandet av konstverken.

Nio konstplanscher med de tryckta färdiga  
Globala målen-konstverken på.

Tomma konstplanscher där ni själva skapar era 
konstverk för de övriga Globala målen.

Ett skapis-paket med blandat konstnärsmaterial 
som är bra att ha i skapandet.

Informationsskyltar om alla Globala mål och 
annat material att använda vid utställningen.

Henrik Jonsson, har illustrerat 
PAX-böckerna och tecknat Batman.

Sara Olausson, har gjort serieversion 
av Loranga, Mazarin och Dartanjang.

Matilda Ruta, sitter i Svenska  
barnboksakademin och har  
gjort böckerna om Ninna.

Dessutom medverkar Henri Gylander, 
Lotta Sjöberg, Johan Wanloo,  

Ulrika Linder, Fabian Göranson  
och Kolbeinn Karlsson.

”Vi skapar framtiden” är ett samarbete 
mellan Junis, Ungdomens Nykter-
hetsförbund, Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund, IOGT-NTO, Våra Gårdar 
och studieförbundet NBV. Projektet 

finansieras av ForumCiv.
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