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Kokebok for julegryta 
Til lokalt ansvarlige for landets varmeste innsamlingsaksjon



Landets varmeste tradisjon 

Med julegryta omsetter vi juleevangeliet i praksis. Det er med stor takknemlighet 
Frelsesarmeen nok en gang setter ut julegrytene i hele Norge. Vi er takknemlig for alle 
som har gått foran, for dem som har gått en ekstra mil til beste for sin neste, og for alle 
som har gjort sitt gjennom årene. All denne uvurderlige innsatsen har gjort julegryta til en 
av de varmeste tradisjonene landet har. 
 
En av grunnene til at det norske folk år etter år legger penger i julegrytene, er fordi 
Frelsesarmeen i over hundre år har vist at pengene kommer dit de skal. Frelsesarmeens 
folk drives av et genuint ønske om forandring, utvikling og vekst, og gjennom vårt arbeid 
ønsker vi å bringe håp gjennom enkle midler. 

Denne «kokeboka» er ment som en hjelpende hånd i arbeidet med årets julegryte
innsamling. Her finner du oppskriften på hvordan vi kan nå fram i en tid hvor mye kjemper 
om oppmerksomheten vår, samt vår tilnærming til det stadig mer kontantløse samfunnet.

Velsignet adventstid og god vakt!

Lindis Evja
Sosialsjef

Ann Pender
Programsjef

Geir SmithSolevåg
Kommunikasjonssjef
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Vipps
QR-kode

Vipps
QR-kode

Vest med skjold

Riktig skjold

KULTUR  ·  TRO  ·  SAMFUNN

Kari-Ann Grønsund: Sønnen

Gatelangs til livets ytterpunkter

Frelsesarmeens Beatles-museum

NR. 43  2019   
132. ÅRGANG   

KR 35

Lars Saabye Christensen:

Krigsropet

Julenummeret 
kommer for 

bestilling
 i november!
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Ingrediens #1: Sørg for at gryta er godt synlig 
– og ha utstyret i orden 

Den mest avgjørende faktoren for om folk gir i grytene, er rett og slett at de møter den. 
Vi har bare noen få hundre møtepunkter i et stort land, så derfor er det viktig at den 
plasseres i en vinkel og på et sted som er godt synlig. 
 
Det er viktig at grytene er gjenkjennelige fra sted til sted, og derfor bør alle grytene se like ut. 
 
Bestill utstyret du trenger 
Alt du trenger til julegryta finner du på nettbutikken shop.frelsesarmeen.no, under fanen 
«Julegrytarekvisitter». 
 
• Ny Vipps-profilering! 

Tidligere utsendte Vippstriangel (i turkis farge) skal ikke benyttes i år. I stedet vil 
det sendes ut nytt Vipps-materiell til hver gryte som profilerer det lokale Vipps- 
nummeret, men nå også med en egen lokal QRkode. Utformingen var ikke ferdig da 
dette heftet gikk i trykk, men vil ettersendes. Materiellet skal synes fra flere vinkler, er 
vind og værbestandig og sendes vederlagsfritt til korpsene. Det vil også komme et 
klistremerke som skal klistres på selve gryta med den lokale QRkoden, slik at folk kan 
få  opplevelsen ved å gi i gryta og få en takk, selv om det ikke er med kontanter. 

Frelsesarmeen ble med i Innsamlingskontrollen i 2018. Et premiss er at alt innsamlings
materiell Frelsesarmeen har skal merkes med Innsamlingskontrollen. Denne 
 informasjonen vil i år være en del av et Vippsklistremerke som blir sendt ut. 

 
• Nye eller flere gryter?  

Grytene leveres i en hockeybag for enkel montering og transport.  

• Uniform eller hvit vest med skjold 
De hvite vestene skiller seg tydelig fra andre brukere av refleksvester, som veiarbeidere 
eller mosjonister – og er synlige på lang avstand. 

 
Last ned ressurser: 

På «Julegryteressurser 2019» på perleportalen.no kan du laste ned: 

• plakat til julekonserter som du kan redigere med egen info 

• bannere og profilbilder til bruk på Facebook, Instagram og nettsider 

• illustrasjoner av julegryta 

• utkast til pressemelding som du kan tilpasse lokalt 

 

 

 
Templet hornorkester 

10. desember kl. 17.00 
Templet korps 

 
Deltagere: Konferansier: Professor Wolfgang Plagge Andakt: Professor og filosof Einar Øverenget KG-singers dirigent Marit Bjørkøy Templet hornorkester med dirigent Howard Evans. 

 Billettpris: 200,– Billettene kan kjøpes i døra. 
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Julegrytevaktene våre har to hovedoppgaver 

• Møt dem som passerer med et vennlig blikk. Vær aldri pågående – vi er den rolige og 
lavmælte innsamlingsaksjonen. 

• Takk. Og ønsk god jul. 

 
Ha gode svar 
Dersom noen lurer på hva innsamlingsaksjonen går til, ha trekkspill
brosjyren i bakhånd. Det korte svaret er : «Sosialt hjelpearbeid i Norge 
året igjennom.» 

Grytevaktene skal ikke måtte svare på alt mellom himmel og jord. Det 
er lov å si: «Jeg passer på så disse pengene kan hjelpe folk i Norge året 
igjennom. Resten må andre svare på.» 

 
Andre ting folk gjerne lurer på: 
 
Tar vi imot pakker? 
Vi er takknemlig for alle givere – både av gaver og penger. Samtidig er det slik at penger gir 
oss større handlingsrom til å møte de faktiske behovene hos dem som henvender seg til 
oss. Det gir oss også færre praktiske utfordringer med å pakke opp og formidle videre. 
 
Hva hvis vi får pakker selv om vi har informert om at vi ikke tar imot? 
Da tar vi imot med et hjertelig smil, takker giveren og finner best mulige måter å formidle 
pakkene videre. Dersom korpset ikke selv kan gi dem videre, kan de gis til Fretex. 
 
Skal pakker pakkes inn og merkes? 
På grunn av dårlige erfaringer er vi nødt til å åpne pakkene før vi gir dem videre.  Samtidig 
ser vi den pedagogiske verdien av at barn pakker inn gaver og gir til andre barn, og vil 
 derfor ikke fraråde noen å pakke inn pakker som leveres inn. 
 
Hva hvis giver ikke vil at gaven skal havne hos Fretex? 
Vi får inn veldig mange pakker før jul. Fretex er et heleid datterselskap med et lands 
dekkende transport og logistikksystem som hjelper oss med profesjonell håndtering av 
dette. Utgangspunktet er at gavene skal gå rett til en mottaker, men dersom vi får inn flere 
gaver enn vi kan videreformidle, vil gavene bli solgt i Fretexbutikker. Dette kommer likevel 
trengende til hjelp fordi de ofte får rekvisisjoner fra Frelsesarmeen til å handle på Fretex, 
og fordi alle inntektene fra Fretex går til Frelsesarmeens arbeid. 
 

Ingrediens #2: Skap den gode gryteopplevelsen 
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Vil Frelsesarmeen bare ha nye ting? 
Nei. Samtidig er det slik at mange barn fra familier som vi kommer i kontakt med hele året 
igjennom oftest får brukte og/eller arvede ting. Vi er opptatt av at også disse barna skal 
kunne ta del i det som er selvfølge for barn flest i Norge, nemlig gleden av å få noe nytt til 
jul. Brukte ting har stor bruksverdi, men ikke nødvendigvis innpakket under et juletre. 
 
Hva er den mest effektive måten å støtte Frelsesarmeen på: 
• i gryta 
• på Vipps, sentralt eller lokalt 
• på giro 3000.15.07350 eller lokalt kontonummer 
• frelsesarmeen.no/gi 
• innsamlingsaksjon på Facebook 
• lokal nettgryte på frelsesarmeen.bidra.no (se side 9) 
Oppgir man personnummer på giro eller nett, vil man kunne få skattefradrag. 
 
Del ut Krigsropets julemagasin til alle som vil ha 
Givere trenger selvfølgelig ikke da betale ekstra for bladet. Det viktige er at vi får ut så 
mange som mulig av de 25 000 bladene som blir produsert, for å formidle det kristne 
julebudskapet og fortelle om Frelsesarmeens arbeid. I år har bladet nytt design. 

Det kommer en egen epost fra Krigsropet om hvordan du bestiller julenummeret  
(og eventuelt etter bestiller om du går tom) i månedskiftet oktober/november. 
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Det finnes mange måter å få grytevakter på. Korpsets egne folk, foreldre i barnegruppene, 
idrettsforeninger, losjer etc. 
 
Det har vært noen kontroverser rundt julegryta de siste årene, og noen offentlige 
 personer har brukt det at de har blitt spurt, som en måte å profilere seg selv på ved 
å avslå på en veldig høylytt måte. Derfor anbefaler vi at dere kun inviterer offentlige 
 personer personlig, og så langt som mulig bare hvis du er sikker på å få ja. Hensikten med 
slike invitasjoner er jo å få positiv oppmerksomhet, og hvis det blir det motsatte, er det 
best å la være. 
 
Frivillig.no kan være en bra måte å rekruttere julegrytevakter på, og som flere korps 
 allerede bruker. Frivillig.no er en portal for frivillig arbeid i hele landet, hvor også vi kan 
registrere oppdrag som interesserte kan melde seg til. 

 

Noe annet som er viktig, er å gjøre det lett for vaktene å melde seg til de enkelte vaktene. 
 
Kanskje blir det lettere hvis du: 
• lager kortere vakter. 
• gjør det mulig å booke seg inn elektronisk, for eksempel ved et dokument på Google

Docs som gjør det overflødig å skulle sende rundt papirskjema. Flere korps har brukt 
dette i årevis allerede, ta kontakt med post@frelsesarmeen.no for å få tips og råd. 

• forsøker å få stå inne på kjøpesentre istedenfor på hustrige gatehjørner. 

Ingrediens #3: Rekrutter rett, og gjør det lett 
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Ingrediens #4: Skap engasjement rundt gryta 

Grytekonserter 
Vi har lang tradisjon for musikk ved grytene, og vi ser at det har direkte innvirkning 
på hvor mye penger som kommer inn. Det kan for eksempel være at en av korpsets 
egne spiller juletoner på kornett, eller at barn, ungdom eller andre synger julesanger, 
eller at det arrangeres proffere arrangementer i tilknytning til gryta, eller at gryta flyttes 
til der  konsertene er. I år er Frelsesarmeens korps invitert med på over 40  konserter 
på  Blåtonerturneen til Lewi Bergrud, Maria Solheim og Ole A. Børud og på Deilig er 
 jordenturneen til Rein Alexander og Anita Skorgan som i år har med seg Christine 
 Gulbrandsen, Marie Klåpbakken og Are Hembre. Flere slike muligheter kan oppstå. 
 
Årets juleartist 
Magne Furuholmen er Frelsesarmeens juleartist i år. Låtskriveren, vokalisten og 
 keyboardisten fra aha har et eget julealbum i år hvor en av sangene er Frelsesarmeens 
julelåt. Den heter There Goes Another Year. Furuholmen er på europaturné med aha 
gjennom høsten og vinteren, men kommer til Oslo blant annet for å gjøre PR rundt jule
låta samt for å ha en eksklusiv konsert for Frelsesarmeens brukere. Han vil også bli å se i 
et eget innslag på TVprogrammet Håp i ei gryte. 
 
Barnehagedag 
Det er mulig å invitere de lokale barnehagene til å komme med gaver eller midler til gryta, 
og dette er det lange tradisjoner for rundt omkring i landet. Bruk kontaktene dine 
– kanskje kjenner noen i korpset noen som kjenner noen som  jobber i …? Dette er ofte 
mer effektivt enn å sende henvendelse i brev eller epost. 
 
Lokale julegryter på nett – god mulighet for digital innsamling 
Nytt av i år er at korpsets epostadresse får tilsendt en lenke til en lokal digital julegryte 
som er laget klar til bruk. Som tidligere år er dette et samarbeid med bidra.no. Gaver som 
gis i denne digitale lokale gryta, går direkte til korpset. Den digitale gryta kan dere spre 
i deres egne sosiale kanaler eller på epost til nettverket deres. Jo mer dere sprer, desto 
mer penger kommer inn.  

Alle digitale gryter vil inneholde en generell tekst om julegryta samt bilder og videoer fra 
årets julekampanje, men du får også en egen innlogging (hvis du ikke har en fra før) slik at 
du kan supplere nettgrytene med lokal informasjon enten som bilder, tekst eller annet hvis 
det er ønskelig. Da gjør du som følger : 
 
1. Registrer en bruker på frelsesarmeen.bidra.no 
 
2. Sende en epost til mali@bidra.no og fortell hvilken julegryte du ønsker å redigere, og 
hvilken epost du er registrert på. 
 
Mali hos bidra.no vil da gi dere tilgang til å redigere, og sende dere litt informasjon om 
hvilke muligheter dere har med den digitale gryta! 
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Julegryta er en landsomfattende aksjon – der innsamlingsresultatet blir mulig gjennom 
summen av alt det gode arbeidet som legges ned. At grytene er på plass, og at de gode 
historiene blir fortalt, gir folk motivasjon til å gi – og tro på at hjelpen kommer fram. 
 
Det er avgjørende at vi ikke tenker på dette som en konkurranse mellom lokale og 
 sentrale tiltak. Resultatene og oppmerksomheten som skapes lokalt, kan vi bruke  sentralt 
til å få enda mer fokus og oppmerksomhet på grytene i nasjonale kanaler. Midlene 
som kommer inn sentralt i gryteaksjonen, pløyes tilbake til det lokale arbeidet – og 
 opp merksomheten som skapes sentralt, påvirker også de lokale grytene. 
 
I løpet av førjulstiden vil det også i år bli sendt fire timelange konserter på TV2, ledet av 
Katrine Moholt med god hjelp fra Leonard Vale Eikestrand. Programmene blir spilt inn i 
Oslo 3. korps på Grünerløkka. Programmet forsterker den nære assosiasjonen mellom 
Frelsesarmeen og julen, gir oss mange muligheter til å fortelle om arbeidet vårt, og synlig
gjøre muligheten til å støtte. Konserten er et TV2produkt, og vi har begrenset påvirknings
kraft på innholdet – men vi ser at programmene gir oss store muligheter som gir gode 
effekter både sentralt og lokalt. 

For å redusere antall kanaler for rapportering av julegryteinntekter, er det besluttet at 
 rapportering skal gå direkte til regnskapsavdelingen. Kommunikasjonsavdelingen vil i år 
hente ut tallene løpende fra Xledger. Det fordrer at vi får registrert inntektene løpende, 
dermed er det viktig at alle følger rutiner og frister for året julegryte. Det vil bli sendt ut 
egne informasjonsmailer på dette, og informasjonen vil også bli å finne på perleportalen.no.  
Ved spørsmål ta kontakt med din regnskapsfører eller send mail til 
feltregnskap@frelsesarmeen.no. 
 
Takket være god julehjelpsrapportering fra dere i 2018, kan vi blant annet fortelle at 
17 576 husstander ba Frelsesarmeen om hjelp til jul i fjor, og at vi delte ut 18 256 jule gaver. 
Slike tall hjelper godt i formidling av behovet for julegryta, utløser en giverglede og er av 
 generell offentlig interesse. Vi vil derfor i januar 2020 sende ut en lik undersøkelse som 
i 2019. 

Ingrediens #5: Se stort på det 

Ingrediens #6: Rapportering av resultater 
i grytene og av julehjelp
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I 2017 fikk vi oppslag til og med på NRK Dagsrevyen om at det gikk nedover med 
 grytene, og at det var fordi vi ikke hadde tilpasset oss det kontantløse samfunnet. Mens 
fasiten viste at vi til slutt fikk inn mer penger enn året før, at vi aldri tidligere hadde fått inn 
så mye på digitale kanaler, og at Vipps-satsningen var en suksess. Men den historien fikk 
vi aldri fram, fordi (feil) historie allerede var fortalt. Det vil si – den var isolert sett riktig 
fra den lokale gryta som var utgangspunktet for saken, men måten mediene fungerer på, 
gjorde at det ble etablert som en nasjonal sannhet som attpåtil professorer i markeds
føring    kommenterte på riksdekkende sendinger. 
 
Det vil være svingninger fra år til år på lokalt plan, særlig der man enkeltår har store enkelt 
gaver som skrur opp resultatet. Men ved å kommentere på disse tingene underveis, bidrar vi 
til negativ omtale rundt julegryta som kan vise seg å være basert på manglende totalbilde. 

Derfor: 
• Kun ansvarlige ledere lokalt for julegrytene uttaler seg til media. 
• Ikke gi uttalelser på om det er mer eller mindre i gryta i år enn året før – før fasiten 

foreligger i januar. Vi ønsker jo at flere skal gi i digitale kanaler, og det vil medføre at det 
blir mindre å telle opp i grytene, men derfor har vi heller ikke oversikten. 

Budskapet er: 
• Vi er veldig takknemlig for alle som gir av det de har så vi kan hjelpe folk både nå i jula 

og året igjennom. 
• Ettersom vi får inn stadig flere gaver gjennom ulike digitale kanaler, er det for tidlig å si 

noe om totalbildet – men vi lover å gjøre alt vi kan ut fra det vi får. 

Ingrediens #7: Ikke ta sorgene på forskudd



Marianne Groven 
Sponsor- og næringslivskontakt 
• Spørsmål om bedriftsgaver og samarbeid 

Geir Smith-Solevåg 
kommunikasjonssjef 
• Pressehenvendelser 

Epost: marianne.groven@frelsesarmeen.no  

Epost: gs@frelsesarmeen.no  

Tlf.: 957 07 191 

Tlf.: 951 83 155

Ingrediens #8: Ressurser og ressurspersoner

Ingen gryterett gjør seg selv, og det er viktig med gode venner og støttespillere. På hoved
kvarteret kan du ta kontakt med følgende: 

Nettside: shop.frelsesarmeen.no  

Lis Homdal 
Kommunikasjonsrådgiver 
• Pressehenvendelser 
Epost: lis.homdal@frelsesarmeen.no
Tlf.: 22 99 85 23

Richard Tybring Aune 
Event- og kampanjerådgiver (prosjektleder for julegrytekampanjen) 
• Grytekonserter og julekonserter 
• Håp i ei gryte 

Epost: richard.aune@frelsesarmeen.no  
Tlf.: 22 99 85 61 

Tlf.: 22 99 85 72

Anne Berit Tvedt  
Innsamlingskonsulent (Vipps, bidra.no, generelle spørsmål) 
Epost: anne.tvedt@frelsesarmeen.no
Tlf.: 906 465 11 

Handelskompaniet 
• Bestilling av gryter, vester, brosjyrer, annet materiell 


