TISDAGAR 17.00-18.30
Om det inte står något annat
Nu är JUNIS i full gång för hösten. Välkommen på en tisdag, en upplevelsesöndag eller på
något av våra specialarrangemang. I år är det helt gratis att vara med i JUNIS. Att gå på
tisdagsträffar är också gratis. Dom gånger det kostar extra så står det här nedanför. Men
det kostar aldrig mer än 50 kr.
Om du är född 2008 eller tidigare har du blivit så gammal att du får vara med i UNF. Dom
träffas på måndagar 18.30 (och massa andra dagar också). Kom förbi och kolla in UNF.
Tis

21/9

Pizza (Ansvarig Rene, Mia)

Tis

28/9

Rita (Ansvarig Nour Las)

Tis

5/10

Basket (Ansvarig Nour, Cammen)

Lör

9/10

Häng med på FILMFESTIVAL 9 oktober

Det går buss dit och det ingår hamburgare och dricka, 2 bio filmer,
popcorn och läsk i priset som är 50 kr. Vi är på bion mellan kl 1116. Filmerna kommer vara Hotell Transylvanien-Ombytta roller och
Croddarna 2-En ny tid. (med reservation för ändring)
Går ni in på https://www.junis.se/distrikt/gavleborg/ så kommer
det stå ett annat pris men JUNISar från Sandviken betalar alltid
bara 50 kr
Anmälan görs här https://forms.gle/vRUxqPce9UaEB5BPA

Tis

12/10

Karaoke (Ansvarig Cammen, Las)

Tis

19/10

TV-spel (Ansvarig Casper, Simon)

Tis

26/10

Tårtbakartävling (Ansvarig ?)

Mån

1/11

JUNIS Gävleborg bjuder in till Dome.
Tyvärr redan fullbokat

Tis

2/11

Halloweenfest (Ansvarig Azal)
Anmälan krävs till azalhani@outlokk.com

Tor

4/11

Hallå alla STORA JUNISAR mellan 12-15 år
Anmäl er till Horror night i Furuviksparken 4 nov
När höstdimman sveper in från havet och mörkret sänker sig över Furuvik
öppnar Furuviksparken portarna till Horror Nights, ett helt nytt koncept som
passar skräckälskaren. Här väntar gastkramande upplevelser som garanterat
får blodet att frysa till is. Åldersrekommendation: 13 år.
Förbered dig för din värsta mardröm...
Vågar du? Junis och UNF har 45 platser att erbjuda.
Vi startar på IOGT-NTO huset i Ockelbo kl 16 med mat för att sen gemensamt ta
oss till Furuviksparken kl 19. Alla karuseller är öppna och ingår i inträdet.
Furuvik stänger kl 23. Då åker vi tillbaka till Ockelbo och kollar film. Vi sover i
masslogi och efter frukost blir det en gemensam aktivitet innan vi avslutar efter
lunch kl 13.30.
Du betalar 100 kr för alltihop inkl resa till och från Ockelbo. Junis har ledare på
plats och denna aktivitet är för de mellan 12-15 år och med mod i sinnet.

Anmäl dig här:

Sön

7/11

UPPLEVELSE SÖNDAG Badhuset 11.00-14.00 (Rene + Casper)
En dag på badhuset. Vad ka vara roligare?
JUNIS tar med sig matsäck till alla.
Vi går tillsammans från IOGT-NTO huset 11.00
Anmälan till Rene (Gjord av en vuxen) sms till telefonnummer 0708-628 498.
Skriv barnets namn + ev allergi.
Nu är det dags. Vi gör allt möjligt kul som går att göra i huset. Tittar på film.
Lagar Tacos ihop. Sover med sovsäck och madrass (som man själv får ta
med). Har du ett favorit mjukisdjur får det givetvis också följa med. Anmälan
i formuläret som kommer på facebook eller på sms om ni inte har facebook
senast tis 19/11.

Tis

9/11

Pärlplattor (Ansvarig ?)

Tis

16/11

Filmkväll (Ansvarig Mia, Cammen)

Tis

23/11

????????

Lör

27/11

UPPLEVELSE LÖRDAG Övernattning Lör 17.00-Sön 11.00 (Rene)
Nu är det dags. Vi gör allt möjligt kul som går att göra i huset. Tittar på film.
Lagar Tacos ihop. Sover med sovsäck och madrass (som man själv får ta
med). Har du ett favorit mjukisdjur får det givetvis också följa med. Anmälan
i formuläret som kommer på facebook eller på sms om ni inte har facebook
senast tis 20/11.

Tis

30/11

Skattjakt (Ansvarig Philipe)

Tis

7/12

Julpyssel + julgodis (Ansvarig Rene)

Tis

14/12

Julbingo (Ansvarig Cammen)

Tis

21/12

Julfest (Ansvarig ?)

Tis

22/12

JUL DISCO 18.00-22.00
Tomtar, dans, julmust och godis.
ALLA välkomna – GRATIS

JUNIS tycker att alla barn borde ha rätt till en vit jul

Tis

18/1

Vintergrillning (Ansvarig ?)

Tis

25/1

Planering av vårens och sommarens aktiviteter (Ansvarig Rene)

Tis

1/2

Sön

6/2

UPPLEVELSE SÖNDAG 11.00-14.00 (Rene)
Vi samlas på JUNIS med pulka/snowracer/åkmadrass eller vad ni har och åker
till Högbo för en härlig dag i snön. Vi kommer grilla korv och dricka varm
choklad. Föräldrar är också välkomna att följa med om dom vill.
Anmälan i formuläret som kommer på facebook eller på sms om ni inte har
facebook senast tors 1/2

JUNIS Vårt Hopp har en Facebook sida. Så föräldrar, bli vän med JUNIS Vårt Hopp på
Facebook så kan du lätt hålla reda på vad vi ska göra på våra träffar, ställa frågor och
anmäla ditt barn till olika aktiviteter. Kolla även in hemsidan junis.se/gavleborg

IOGT-NTO-huset Seegatan 8 81133 Sandviken
Funderar du på något ring 0708-628498 eller mejla
rene.andersson@iogt.se eller skriv din fråga på Facebook

JUNIS Vårt Hopp
H
Ö
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NYHETER OCH ANNAT VIKTIGT!!!!!!!
Även i år måste alla bekräfta sitt medlemskap i JUNIS. Det gör ni i
det mejl ni fått om ni var medlem förra året eller på plats på
junisträffen.
Vi kommer fortsätta med UPPLEVELSESÖNDAGAR. För att delta på dessa måste
man anmäla sig. Det lättaste sättet att hålla koll på dessa söndagar och att
komma ihåg att anmäla sig är genom att gå med i gruppen JUNIS Vårt Hopp på
Facebook.

