
Besök gärna vår hemsida www.junis.se/distrikt/kronoberg
Vi finns även på Facebook. Följ oss gärna där!

För frågor och information om höstens aktiviteter kontakta
Birgitta Bogren på 0470-34020 eller 

Eva Wilen Karlsson på 076-0517587. 

Gäller det övriga frågor om Junis kan ni kontakta verksamhets-
utvecklare Lina Selvén på lina.selven@junis.se eller 0738-727077.

juniskronoberg

OM JUNIS

Junis är barnens organisation. Vi 
finns i hela landet och har ungefär 
200 föreningar runt om i Sverige. 
Vi sysslar med film, teater, pyssel, 
disco, läger och massa annat roligt. 

Junis arbetar med tre grundsatser 
som en röd tråd i all verksamhet: 
nykterhet, demokrati och 
solidaritet. Junis är en del av 
IOGT-NTO rörelsen och är 
religiöst- och politiskt obunden. 

Covid-19
Vi följer Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer för att begränsa 
smittspridning. 

http://www.junis.se/distrikt/kronoberg
mailto:lina.selven@junis.se


Du blir medlem i Junis. Som medlem är du försäkrad till, från och under aktiviteten. 
Du får medlemstidningen Struten och erbjudanden om att följa med på andra 
aktiviteter med Junis. 

Det är viktigt att vi får in alla uppgifter för att kunna registrera dig som medlem. 
Vi tar gärna e-postadress och mobilnummer till alla medlemmar för att kunna 
skicka ut information om allt roligt som händer i Junis Kronoberg utöver filmen i 
Linneryd. Vi brukar exempelvis ha läger och andra aktiviteter där alla medlemmar 
från Kronoberg har möjlighet att delta.    

Namn: _________________________________________________________________

Personnummer (10 siffror): _____________________________________________

Adress: ________________________________________________________________

Postnummer:__________________    Ort: ___________________________________

Mailadress: ____________________________________________________________

Telefonnummer till målsman: ___________________________________________

Målsmans signatur: ____________________________________________________

________________________________________________________________________
Barnets (medlemmens) signatur    Datum

Bygdegården
Fredagar kl 15:00

VIKTIGT: ALLA NYA medlemmar MÅSTE fylla i talongen och ta med 
den första träffen. Vi behöver uppgifterna för att skriva in dig som medlem. 
Genom att skriva under godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. 

Datumen som gäller hösten 2019 är:
11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 15/11och 22/11
Av rättighetsskäl får vi inte skriva ut vilka filmer vi visar, men du kan 

gå in på vår hemsida och se fullständigt program med datum och filmer.
www.junis.se/distrikt/kronoberg

Alla som deltar på filmen kommer få ett fullständigt program utdelat vid första träffen. 

Junis har avtal med Swedish Film AB som ger oss rätt att visa film i vår verksamhet.

Datum Film Längd
2/10 Drottningens corgy 1h 21 min
9/10 LasseMaja – tågrånarens hemlighet 1h 19 min
16/10 Drömbyggarna 1h 21 min
23/10 Framåt 1h 38 min
6/11 Jakten på snömonstret 1h 21 min
13/11 Spies in disguise 1h 38 min

OBS! Filmens längd är baserad på vad som står på baksidan av DVD-fodralet. Det innebär att 
filmen kan bli klar några minuter tidigare än angivet. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Det kostar 50 kr att delta under hösten. 
Avgiften betalas kontant första tillfället du deltar! 

Vi bjuder på popcorn och godis. 
Eget godis får INTE tas med!

Vi planerar även för en pysselkväll och en julfest med föreningen i Linneryd. 
Dessutom planerar distriktet för höstlovsaktiviteter. Mer info kommer när det närmar sig.  


