
Augusti: 

23 Terminsstart 

30 Konsttillverkning 

 

 

 

 

 

September: 

6   Teater och Charader 

13 Mer teater 

20 Tårtbakartävling 

24 Disco (Kanske) 

27 Världens Barn 

 

 

 

Program  

Junis = IOGT-NTO:s juniorförbund 

IOGT-NTOs Juniorför-

bund är en organisation 

för barn och ungdomar 

och kallas Junis.  

Vi är ungefär 12 000 

medlemmar - de flesta 

är under 14 år, men 

man kan var medlem 

till och med 15 år.  

Vi har ungefär 220 för-

eningar runt om i Sve-

rige.  

 

 

Ledare i vår Skene  

förening är: 

Winnie Blom-Jensen 

0701-90 84 61 

Björn Lanefelt 

0733-92 45 20 

 

 

 

Vintersol heter vår 
Junisförening i 

Skene.  
Du hittar oss i  

IOGT-NTO huset på 
Tingsvägen  22 

 

2021-08-23 START Höstterminen 2021 

Vintersol     
Junis i 
Skene 

Program: 

• Disco (Kanske) 

• Måndagsträffar 

• Läger 

• Distriktsaktiviteter * 

 

 

Bra att veta  
Vår årsavgift är kr 100:- 
(kr 50:- per termin) 
Du som har betalt kom-
mer in på disco för halva 
priset. På Discot är det 
insläpp kl 18.30 och då 
är du säker på att komma 
in. 

Lite mer 
information: 

• Vi startar höstterminen 
den 23 augusti 2021 

 

• Måndagar mellan kl 
17.00 till 18.30 

 

• Disco (ev pga Corona) 
- alla  
medlemmar  
(mellanstadie-elever) 
kommer in från kl 
18.30 

 

  

  

  

  

Oktober: 

4   Världens Barn 

11  Konsttillverkning 

18 Olika spel 

25 Plantera, egna krukor 

29 Disco (Kanske) 

November: 

1   Film  

8   Konsttillverkning 

15 Innebandy,bordtennis 

22 Tillverka julklappar 

26 Disco (Kanske) 

29 Julgodis 

 

 

 

 

 

December: 

6 Julpyssel 

13 Julavslutning  

 

http://junis.org/default.aspx


Ledare i vår  

förening är: 

Winnie Blom-Jensen 

0701-90 84 61 

Björn Lanefelt 

0733-92 45 20 

 

 
 

 

Välkommen till Junis i Skene.  
Vår förening heter Vintersol och du som är medlem, är även med 
och bestämma vilka aktiviteter vi har på vårt program. 
I vår förening har vi en medlemsavgift  som är kr 100:- för hela 
2021 (kr 50:- för dig som blir medlem höstterminen.) 
Till föreningen ska du endast ha med sista delen av detta papper 
när vi ses nästa gång samt medlemsavgiften. Vi behöver lite in-
formation om dig, ifall något skulle hända, så att vi snabbt kan 
få tag i dina föräldrar. 

Om du eller dina föräldrar undra över något, kan ni alltid ringa 
oss - vi som är ledare heter: 

Björn Lanefelt    0320-406 45, mobil 0733 92 45 20         

Winnie Blom-Jensen 033-20 20 08, mobil 0701 90 84 61 

Vintersol heter vår 
Junisförening i Skene.  

Du hittar oss i  
IOGT-NTO huset på 

Tingsvägen  22 

 
Barnets namn……………………………………………………………………………………………… 

 

Adress:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Postadress:………………………………………………………………………………………………… 

 

Barnets personnr:………………………………………………………………………………………... 

 

Målmans namn:………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Mailadress:……………………………………...…………….…Mobil nr:…………………………..…………………………… 

 

Mailadress:……………………………………...…………….…Mobil nr:…………………………..…………………………… 

 

Bra att veta (ex allergi mm):…………………………………………………………………….…………………………… 

 Foto där mitt barn är med på, får används i Junis-sammanhang(Sätt X vid ok) 
 
 
Betalt afgift:…………………………  Lämnat infolappen:…………………………….. (ifylls av ledaren) 

Denna delen skall du ta med ifyllt nästa gång vi ses!  

Välkommen till vår JUNIS-förening! 

www.junis.org 

Hösttermin 2021 


