
	
EJBM 
EJBM er det årlige møtet for JBene (juniorgruppene) i de Europeiske 
landene i CISV. Her samles representanter fra alle landene, vanligvis 
NJRene og noen til, og jobber sammen mot det neste året i det europeiske 
JB. 
 
EJBM er lagt til de siste 5 dagene i påsken (slik at en også får med seg NJC, 
hurra!) og det er i et nytt land hvert år. I løpet av de fem dagene skjer det 
utrolig mye! Man er med på workshops, kurs, aktiviteter, møter i de 
forskjellige europeiske regionene (Norge er en del av Northern 
Neighbourhood) og planlegger året fremover for sin egen juniorgruppe. 
 
I tillegg er det fantastisk sosialt, du blir godt kjent med mange andre aktive 
juniorer som brenner for å holde CISV gående for ungdommer, du blir 
inspirert av alle de utrolige menneskene som finnes i Europa, og du gjør så 
mye moro at du ikke vil at det skal ta slutt noen gang! 
 
EJBM er altså et forum, eller en slags liten leir hvor du får være med å 
påvirke hva som skal skje for juniorer både i Europa og i Norge fremover, 
dine meninger blir hørt, og du får se på nært hold hvordan JB drives 
utenfor Norges grenser. 
 
 

IJBC 
IJBC er det årlige internasjonale møtet for alle land som har juniorer i 
CISV. Her møtes juniorene og diskuterer viktige saker, tar opp problemer 
og løser dem i fellesskap. Det velges en ny IJR (altså en ny Internasjonal 
JuniorRepresentant) og du får sjansen til å lære masse om hvordan de 
systemene inni det internasjonale JB er bygget opp. 
 
Du blir kjent med, og inspirert av, fantastiske juniorer fra hele verden! Du 
kan lære av hvordan problemer løses i andre land, planlegge samarbeid 
med andre juniorer og få masse nye ideer i aktiviteter og workshops som 
blir holdt i løpet av tiden. 
 
IJBC er vanligvis 5 dager i starten av August, og hvilket land som har IJBC 
varierer fra år til år.(Hvert tredje år legges det samme land som Global 
Conference) I tillegg til masse kunnskap og inspirasjon du får ta med hjem 
til CISV Norge kommer du naturligvis til å oppleve masse moro, du 
kommer til å få mange nye venner og minner for livet! 
 
Søk da vel! 


