
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 28/1 Karaoke och häng (Cammen, Mia)  

Tis 11/2 TV-spel  (Edi, Simon)  

Sön  22/2 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 i formuläret som kommer på facebook eller på sms om ni inte har 
facebook senast mån 17/2.    

Tis 25/2 JUNIS eget Bingo Lotto (Cammen, Frank) 

Fre-Sön  28-30/2 MINI LÄGER I BERGVIK 

  Häng med på ett Miniläger i Bergvik 28 feb-1 mars (2 nätter). Vi kommer 
hålla till på IOGT-NTO huset. Under helgen kommer vi äta massor, 
bowla, lösa ett superhjälte mysterium, ha filmmys, disco och så klart en 
massa annat kul! Buss kommer gå från Sandviken vid 17 tiden på 

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. Medlemsavgiften 50 kr betalas kontant eller swishas till 
0708-628 498 (Skriv namn och personnummer på junisen) 

I år kommer vi börja 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. 



fredagen och den stannar bara i Sandviken och Ockelbo. På fredagen blir 
det lite drop-in och lägret börjar på riktigt på lördagen, så du väljer själv 
när du vill komma. Vi avslutar lägret efter lunch på söndagen. Boende 
blir på golv så ta med madrass och sovtäcke. Kostnad för hela helgen 
150kr. Swishas till 123 026 93 08 skriv din mail som avsändare.  
Kontakt: camilla@junis.se eller 070-694 84 41  
Anmäl dig på denna länk https://www.junis.se/distrikt/gavleborg 

Tis 10/3 Mini mini disco Vi gör ett alldeles eget disco med musik, lampor, 
 limbo, godis och allt som hör till. (Yara, Emelie) 
 Medans dom förbereder discot kör vi ett kort årsmöte. 

 

 

 

Tis 24/3 Rita vad ni vill, jättestort eller pyttelite. Eller ta chansen att lära  
  rita något nytt av Nour (Nour, Cammen)  

Sön 29/3 UPPLEVELSE SÖNDAG 14.00-18.00 (Philipe) 

Vi gör ett studiebesök och provar/lär oss något nytt. Vad har vi inte bestämt 
än.(JUNIS bjuder på mellis) 
Anmälan i formuläret som kommer på facebook eller på sms om ni inte har 
facebook senast mån 23/3. 

Tors 2/4 Fikabuffé 18.00-20.00 
                   Ta med hela familjen och komma och fika.  
                   Fika så mycket du vill för 60 kr/pers  (vi lovar minst 17 sorters 
                   fikabröd) 

Tis 7/4 Cirkus (Wille, Nour)  

Sön 19/4 UPPLEVELSE SÖNDAG 11-15 

Alborgen äventyrshus. JUNIS bjuder på korv  
och bröd. Anmälan i formuläret som kommer  
på facebook eller på sms om ni inte har  

facebook senast tis 7/4. 

Tis 21/4 Pyssel (Rene, Yara)  

Sön 3/5 UPPLEVELSE SÖNDAG 11-15 (Rene, Maco) 

Grottäventyr i Kungsberg. Föräldrar som har möjlighet att skjutsa är 
välkomna att följa med. Junis bjuder på mat. Anmälan i formuläret som 
kommer på facebook eller på sms om ni inte har facebook senast mån 27/4. 

Tis 5/5 Skattjakt (Philipe, Emelie) 

https://www.junis.se/distrikt/gavleborg


Tis 19/5 Filmkväll (Mia, Nour) 

 

 

 

Tis 2/6 Tuneringar – airhockey mm (Simon, Edi) 

Lavikenlägret 22-26 juni 

Häng med på årets Lavikenläger 22-26 juni 2019!  

                      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 

 

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.  
 

 
 

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

FaceBook 

mailto:rene.andersson@iogt.se


Vårt Hopp 
V  
Å 
R 2020 
E 
N 
  

För att vara med i JUNIS måste man 

varje år bekräfta sitt medlemskap 

och betala sin medlemsavgift 50 

kr/år. När du gjort det är du också 

försäkrad på våra aktiviteter. 


