
TISDAGAR 17.00-18.30 
Om det inte står något annat 

 

Hej 

Vi är tillbaka. 
Under kommande halvår kommer junis träffas varannan tisdag och en söndag i 
månaden. Förutom det erbjuds som vanligt en massa roliga resor och läger. 

Planen ser ut som nedan och vill man få kontinuerlig uppdatering och möjlighet att 
enkelt fråga om JUNIS så bli vän med ”JUNIS Vårt Hopp” på Facebook som sagt. 

 

Tis 18/1 Vintergrillning och skridskor (Rene)  

Tis 25/1 Planering och bakning (Rene)  

Tis  1/2 Lekar (Rene) 

Sön  6/2 UPPLEVELSE SÖNDAG 11.00-14.00 (Rene) 
Vi far till Högbo och åker pulka (om snön kommit). 
Lagar mat över öppen eld (JUNIS bjuder på mat) 
Kanske tittar vi till djuren och leker lite. 
Anmälan senast 26/1   

Tis 8/2 Tävlingar (Sara, Sara) 

Tis 15/2 Årsmöte och tårtbakning (Rene)  

Tis  22/2 Filmkväll (Cammen)  

Är du 10 år 

eller äldre. 

Kolla in 9/3 

NYHETER OCH ANNAT VIKTIGT!!!!!!! 

Även i år måste alla bekräfta sitt medlemskap i JUNIS. Det gör ni i 
det mejl eller sms ni fått om ni var medlem förra året eller på plats 
på junisträffen. Medlemsavgiften hoppar vi över i år också. 

Tisdagsträffarna är det bara att dyka upp på dom som passar. Men för att 

delta på upplevelsesöndagar 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. Även resor och läger måste 

man anmäla sig till. Då finns oftast en anmälningslänk som läggs ut på 

facebooksidan. 



Fre-Sön  28/2-2/3 MINI LÄGER I JUNIS-huset 

Vi börjar måndag 28 feb med drop-in från 17 och middag kl 18. 
Efter det blir det film och chipsprovning. På tisdagen och onsdagen 
blir det aktiviteter hela dagen både inom och utomhus, bla 
klättervägg, sumobrottning, femkamp, skridskoåkning, tipsrunda 
och ev bowling. Vi avslutar lägret på onsdag 2 mars med middag kl 
17. Vi har junisledare på plats så inga föräldrar behövs. Vi sover i 
masslogi på golv så du behöver madrass, täcke och kudde och 
kanske ett gosedjur. Vill man sova hemma går det bra. Duschar 
finns vid behov. Det finns en kiosk med godis, dricka och snacks. Du 
tar dig själv till och från lägret. Kostnad för hela lägret 150 kr. Men 
är man med i JUNIS i Sandviken kostar det bara 50 kr. Info om 
betalning kommer. 

Ev frågor om lägret: camilla@junis.se 

  Anmälningslänk finns på denna sida junis.se/distrikt/gavleborg 

Tis 8/3 Pyssel (Rene) 

Ons 9/3 17.30-19.00 specialträff för alla som är eller fyller 10 år 2022. 
 Missa inte detta!!!! Det kan bli super, super bra (Rene, Yara) 

Tis 15/3 Måla en tavla (Azal)  

Tis 22/3 Dajmtårtsdag (Azal)  

Tis 29/3 Skridskor (Mia)  

Tis 5/4 Klättervägg (Philipe) 

Tis 12/4 Pizza (Mia)  

Tis 19/4 Pingis (Cammen) 

Tis 26/4 Fifakväll (Simon)  

Tis 3/5 Skattjakt (Philipe) 

Tis 10/5 Rita (Mia) 

Tis 17/5 Grillmys i Hedåsen. Vi träffas på JUNIS som vanligt. 

 

 

mailto:camilla@junis.se
https://www.junis.se/distrikt/gavleborg


 

Sön 22/5 UPPLEVELSE SÖNDAG 11.00-14.00 (Las) 

Vi besöker våran egen ö Tallharen där vi grillar, leker och kanske fiskar lite. Ön 
ligger i Storsjön och vi har en båt som ligger i Forsbacka hamnen. Har du en 
egen flytväst så ta med den. Annars finns det att låna. 
Anmälan senast tis 17/5 
Anmäla sig kan man göra i vår facebookgrupp eller på telefon 0708-628 498  

Tis 24/5 Basket och lekparken häng (??) 

Tis 31/5 Sommaravslutning (Rene) 

Lavikenlägret 27 juni-1 juli 

Häng med på årets Lavikenläger 27 juni-1 juli 2022  

                      Är du mellan 7-12 år är du välkommen att vara med! 

(Det ryktas om att Hogwarts flyttat sin skola för magi och häxkonster till Laviken i 
sommar. Har du börjat känna av dina magiska färdigheter så är detta lägret för dig) 

                             Platsen är Laviken utanför Bollnäs. 

Du bor i tält med gamla eller nya kompisar och ingår i en grupp med jämngamla och 2 

gruppledare som har ansvar för att du har det bra och kul. Utöver tema aktiviteter 
kommer vi bada, spela fotboll, ha lägerbål där vi sjunger och spexar, ja, på Laviken kan 
vad som helst hända. 

Läs mer och anmäl dig på gavleborg.junis.org  

Det kommer stå att lägret kostar 600 kr och att man måste ta sig dit själv. Men om man är 
med i JUNIS Sandviken kommer lägret bara kosta 100 kr och vi kommer hjälpas åt att skjutsa 
alla till lägret. Vi kommer också ha tält och sovsäckar som man kan låna. 

Lägergården Laviken 

Lägergården Laviken är vår egen lägergård utanför Bollnäs (Titta gärna in på lägergårdens 
egen hemsida laviken.se). Där drivs flera läger varje år i IOGT-NTO rörelsens regi.  
Men vi hyr även ut den om ni skulle vilja hyra till skolresa, släktkalas eller något annat. Kom 
ihåg att Laviken är som alla våra lokaler helt alkoholfritt område. 

IOGT-NTO-huset 

Även IOGT-NTO-huset går att hyra för olika tillställningar. Här kan man också fika, spela 
squash eller bara ta en paus. Vi anordnar också barnkalas på beställning. Givetvis är IOGT-
NTO-huset också ett helt alkoholfritt område.  

 
JUNIS träffas alltid i IOGT-NTO-huset om det inte står något annat 

IOGT-NTO-huset Seegatan 8 81133 Sandviken 
Frågor ring 0708-628 498 eller mejla rene.andersson@iogt.se eller skriv din fråga på FaceBook 

mailto:rene.andersson@iogt.se
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Detta program skickas ut till alla 

som var medlem i JUNIS under 

2021. Vill man fortsätta vara 

medlem 2022 måste man 

bekräfta sitt medlemskap.  


