
 
Kjære barnehageansatte! 

Vi håper dere alle vil være med på Barnehagenes julegrytedag selv om 
den i år nødvendigvis blir litt annerledes enn tidligere.  

I mange år har barnehager fra hele Oslo tatt turen til sentrum i desember 
for å gi penger og gaver i Frelsesarmeens julegryte. Det er vi veldig 
takknemlige for. Behovet for hjelp er stort, og det er rørende å oppleve 
barnas omsorg for andre og giverglede på nært hold. Julegryta gjør det 
mulig for oss å gi hjelp gjennom hele året, derfor er vi glad for all hjelp vi 
får. 

Korona-situasjonen er utfordrende for oss alle. Av smittevernhensyn kan vi 
ikke legge til rette for besøk ved gryta, og i år må vi derfor be dere gjennomføre Julegrytedagen 
lokalt i barnehagen. Vedlagt finner dere informasjon om julegryta og de vi hjelper som dere kan 
dele med barna.  

Hvis dere har tradisjon for, og ønske om å samle inn penger til julegryta gjennom ulike aktiviteter, 
ber vi om at det som gis vippses til Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo på nr. #78109.  

Hjertehilsen 

Vi forstår at det er viktig å gi barna en konkret opplevelse av det å gi. Mange har gjort dette ved å 
be barna ta med seg en pakke som vi kan gi videre til noen som trenger. Vi er glad for alt vi har 
fått, men de siste årene har omfanget av dette blitt så stort i Oslo at det har blitt vanskelig å 
håndtere på en god og kostnadseffektiv måte. I år har vi i tillegg utfordringen med korona og 
smittevern ved å håndtere og distribuere pakker. Vi kan derfor ikke ta imot pakker til julegryta. 

Vi ser også at vi ved å gi foreldre som trenger hjelp, gavekort eller penger, så kan de selv handle 
og gi akkurat det barnet ønsker seg til jul. Det gjør opplevelsen bedre for alle parter. 

Heller enn å gi pakker, ønsker vi at barna skal klippe ut og fargelegge det vedlagte hjertet. Så kan 
dere samle dem inn i barnehagens største gryte og sende dem inn til oss. Vi vil sørge for å lage en 
digital utstilling og henge dem opp der andre kan ha glede av en hjertehilsen fra barna i Oslo. 

Og så lover vi å skape mest mulig varme og juleglede ut av hver eneste krone som kommer i 
julegryta i år, som i de foregående over 120 årene. 

Med stor takk og ønske om en velsignet advent- og julehøytid! 

 

Vennlig hilsen  

Annette Gilbrant og Hege Pettersen Bjørvik 

Frelsesarmeens barnehager 

 

Postadresse: Frelsesarmeens barnehager, Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

 



 

 

Julegryta – julens varmeste dugnad 
 

Julegryta er Frelsesarmeens innsamlingsaksjon i desember. I år settes grytene ut for 120. gang 
med over 250 gryter landet rundt. 

De innsamlede midlene gjør det mulig å hjelpe i form av mat, klær, fyringsved, ferie- og 
fritidstilbud, veiledning og samtaler, sosiale møteplasser eller annen økonomisk hjelp. 

Slik kan Frelsesarmeen hjelpe blant annet barnefamilier, aleneforsørgere, minstepensjonister, 
ensomme eldre og mennesker med rusproblemer. 

Gryta er en lokal innsamling der midlene som samles inn brukes av Frelsesarmeen lokalt. 
Bidragene brukes i Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge året gjennom. 

I forbindelse med koronasituasjonen i Norge, har Frelsesarmeen opplevd økt pågang, også fra 
grupper mennesker vi ikke har sett før. Flere enn før har stått uten arbeid og inntekt, og har 
dermed mindre å rutte med for seg og sine. 

Man kan også støtte julegryta i Oslo på Vipps på #78109 
 

 

 

 


