
Tips för att genomföra en Vit jul-aktivitet 

 Planera för 
en Vit Jul



Många barn får en klump i magen när 
de tänker på jullovet. Kanske på grund 
av alkohol, kanske för att det brukar 
vara bråk hemma eller kanske för att det 
inte finns pengar till julklappar. Vi i Junis 
kan inte lösa allt, men vi ge barnen en 
trygg plats och roliga upplevelser och 
vi kan arbeta för att uppmärksamma 
barns rätt till en trygg uppväxt fri från 
alkohol och andra droger. 

Genom Vit jul-kampanjen erbjuder 
IOGT-NTO-rörelsen varje år härliga 
jullovsaktiviteter för tusentals barn och unga över hela landet.  
Vit jul-aktiviteterna är alltid gratis och alltid öppna för alla. Är det krångligt 
att ordna? Nej inte alls! Redan när ni gör terminsprogrammet kan ni 
fundera på vad som kan passa er i föreningen. Välj något som ni tycker är 
roligt och sen bjuder ni in andra. Julbowling, mellandagsdisco, jullovsbio, 
LAN, julpyssel, korvgrillning eller pulkaåkning? En aktivitet behöver varken 
vara tidskrävande eller dyr för att göra skillnad för många barn.

Se till att sprida information om arrangemanget så att ni når så många 
som möjligt. Sätt upp lappar i närbutiken och i skolan, informera i lokala 
Facebook-grupper och be socialtjänsten i er kommun att tipsa dem som 
kanske behöver komma hemifrån och göra något kul. Många lokala 
företag brukar vilja vara med och sponsra ifall man frågar. Dessutom 
finns pengar att söka från IOGT-NTO-rörelsen. 

I det här häftet hittar du tips på både aktiviteter, hur ni får sponsring och 
hur ni marknadsför er. Så planera in årets Vit jul-kampanj redan nu. Hjälp 
till att göra jullovet så där härligt som det kan vara – ett jullov som alla 
barn kan längta efter.

Mona Örjes, 
förbundsordförande Junis

Ett jullov  
    som alla barn  
kan längta till 



Bra att 
 veta

Observera att vid många ansökningar kan den beviljade summan bli lägre. 
Vi arbetar efter principen att ge så många aktiviteter som möjligt ett bidrag. 
Sök gärna sponsring eller bidrag från andra ställen för att täcka ytterligare 
kostnader i samband med aktiviteterna.  

Intern tidsplan aktivitetsbidrag Vit jul 
1 september – ansökan för 
aktivitetsbidraget öppnar 
30 november – sista dag att ansöka om 
aktivitetsbidrag 
1–4 december – Junis hanterar och 
beslutar om inkomna ansökningar 
Senast 4 december lämnas besked. 
7–13 december – INRIF hanterar 
utanordningar, sakgranskning, attest och utbetalning 
14–22 december – mottagaren får bidraget till sitt konto 

Aktivitetsperiod: 
20 december 2020–6 januari 2021. Sista dag att redovisa är 31 januari 

Riktlinjer för aktivitetsbidrag 
Alla föreningar, kårer, kretsar och distrikt inom IOGT-NTO-rörelsen är 
välkomna att söka ekonomiskt bidrag till sin Vit jul-aktivitet. Det finns bara en 
pott att söka ur. I år ser riktlinjerna något annorlunda ut utifrån det rådande 
läget. Vi rekommenderar att inte genomföra aktiviteter för fler än 25 eller 50 
personer samtidigt inklusive ledare/funktionärer.  

Vi erbjuder sökande två nivåer på bidrag: 
• Max 2 500 kr om aktiviteten beräknas nå 25 personer inklusive ledare
• Max 5 000 kr om aktiviteten beräknas nå 50 personer inklusive ledare
• Max 5 000 om aktiviteten genomförs julafton, juldagen eller annandag jul    
 (aktiviteten får ej ha fler än 50 deltagare inklusive ledare/funktionärer) 

 
Följande ska vara uppfyllt: 

• Aktiviteten genomförs mellan 20 december 2020 och 6 januari 2021.
• Pengar beviljar bara till aktiviteter som har målgrupp barn och/eller unga.  
 Vid familjeaktiviteter så kan ni söka för kostnader kopplat till barn och  
 unga, beskriv detta tydligt i er ansökan.  
• Aktiviteten är öppen för personer utanför IOGT-NTO-rörelsen samt  
 marknadsförs externt, genom skola och/eller socialtjänst. 
• Aktiviteten är kostnadsfri för deltagarna.  
• Aktiviteten registreras i samband med ansökan.  

 
All information finns på junis.se/ledare/vitjul



 

Vit jul-bidraget
Sök bidrag genom Vit jul-kampanjen. För att ni ska beviljas stöd ska 
aktiviteten genomföras 20 december 2020–6 januari 2021. Bidraget ska 
sökas senast 30 november. Läs mer på junis.se/ledare/vitjul

Samarbeta med NBV
Studieförbundet NBV kan i många fall ge stöd till särskilda evenemang, 
till exempel om en trollkarl eller en musiker kommer och uppträder. 
Kontakta NBV på din ort och fråga om samarbete.
 
Sälj fika/pyssel 
Samla in pengar med Junis-föreningen för att göra en kul Vit jul-aktivitet 
som alla barn är välkomna på. Ni kan till exempel baka fika eller göra fina 
juldekorationer att sälja. Passa på att prata om Vit jul i föreningen och 
bestäm tillsammans vad ni vill göra för evenemang.  

Disco 
Ordna ett disco i föreningen och låt intäkterna från inträdet eller kiosken 
gå till Vit-Jul-aktiviteten.  

Sponsring  
Ge lokala företag möjligheten att sponsra er aktivitet. Fråga mataffären 
om de kan sponsra med fika till alla som kommer, eller pysselaffären 
om de kan bidra med material till pysslet. Skriv gärna ett brev med 
information om Vit jul-kampanjen, vad ni ska göra för aktivitet och varför 
den är viktig och lämna över (eller mejla) när ni frågar om sponsring. 

Samarbeta med övriga IOGT-NTO-rörelsen
Gå ihop med de andra förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen och ordna 
ett Vit jul-arrangemang tillsammans. På så sätt kan ni dela på både 
kostnaderna och arbetet. 

En Vit jul-aktivitet behöver inte vara dyr att 
genomföra och för att täcka de utgifter ni 
ändå har finns bidrag att söka.  
Här är tips på hur ni finansierar er aktivitet! 

Ekonomi-
     tips!



Ta med en kompis
Tipsa junisarna om att 
ta med en kompis eller 
ett syskon till aktiviteten.  
Då kommer nya deltagare som har en 
låg tröskel för att ta sig dit då de redan 
känner en eller flera barn på plats. 

Marknadsför evenemanget i omgångar
Bjud in till evenemanget när ni planerat klart och har en tid och 
datum. Påminn sedan flera gånger om arrangemanget. Använd flera 
olika kanaler och peppa extra mycket dagarna före aktiviteten.

Vilka vill ni nå?
Fundera på var de personerna ni vill bjuda in finns. Att bara skapa ett 
Facebook-evenemang eller sätta en lapp på ICA kanske inte räcker 
för att nå dem. Var umgås barnen och deras familjer? Kanske kan du 
marknadsföra runt skolan, runt Junis-lokalen, eller i någon speciell 
Facebook-grupp?  

Berätta om säkerheten
För att alla ska känna sig säkra och 
bekväma på aktiviteten så är det viktigt 
att berätta vilka åtgärder ni tagit för 
allas säkerhet. Vad är maxgränsen på 
antal deltagare? Måste man anmäla 
sig innan för att ni ska veta hur många 
som kommer? Finns möjlighet att 
tvätta händer och att hålla avstånd? 
Deltagarna blir bekvämare om de vet 
detta innan de kommer till aktiviteten.

Marknads- 
               förings      
tips!



Aktivitets- 
    tips!

Julpyssel
Julkrans
Du behöver: 
Granris, kvistar, grenar, mossa, ståltråd eller spoltråd, valfri dekoration 
(kanelstång, torkade äpplen, stjärnor, ljusslinga, glitter, spraysnö).

Gör så här:
Börja med en bunt granris, kvistar, grenar, mossa eller enris, beroende på 
vad du vill använda till din krans. 
Knyt fast din stomme med spoltråd, finns att köpa hos de flesta 
blomsteraffärer. Om du inte vill göra din stomme själv kan man även 
köpa färdiga stommar i de flesta blomsteraffärer.

Dekorera din krans med vad du själv vill, till exempel kanelstänger, äpplen, 
stjärnor, ljusslingor eller andra dekorationer. Här är det bara fantasin som 
sätter gränser. Du kan fästa dina dekorationer med spoltråd, snöre eller 
ståltråd, du avgör själv vilket som passar bäst.



Julpyssel

Snöglob
Du behöver: 
Glasburk med ett tätt lock , vattenfast superlim, vatten som du kokar upp 
och låter svalna, glycerol (finns att köpa på apoteket) eller en liten droppe 
diskmedel, valfri leksak, pryl eller annan önskad dekoration (se till att det 
tål vatten), glitter eller dekorationssnö.

Gör så här: 
Limma fast leksakerna på locket. Fyll 
glasburken med vatten. Häll i glyceerol 
eller en droppe diskmedel. Häll i glitter eller 
dekorationssnö. Limma runt locket och 
skruva på det på glasburken.  
Vänd och se hur det snöar över dina gamla 
leksaker!

Kristyrfoto
Du behöver: 
1 äggvita, 4 dl florsocker, 1 tsk ättiksprit (12 %), en bild eller ett fotografi, 
bakplåtspapper, snöre.

Gör så här: 
Blanda samman alla ingredienser till 
en fin vit kristyr. Lägg kristyren i en 
spritspåse.Spritsa olika figurer på 
ett bakplåtspapper och lägg ner ditt 
favoritkort i så att det fastnar. Klipp 
ut en bit tunt snöre och fäst mellan 
kristyren och fotot. Låt stelna! 

Tips! Antingen lägger du fotot först och 
spritsar runtom eller så gör du en hel 
”kaka” av kristyren och lägger fotot i  
– gör som du känner!

Använd gärna Junis riskanalys- verktyg när ni planerar era arrangemang, för att kunna genomföra dem på ett så säkert sätt som möjligt.  junis.se/ledare/corona



   Jul- 
recept

Juliga cupcakes
Baka muffins tillsammans i  
föreningen i förväg.  
På Vit jul-aktiviteten får alla 
som kommer dekorera  
sin egen juliga cupcake. 

Till muffins behöver du
2, 5 dl Vetemjöl
0, 5 tsk Bakpulver
2 tsk Kanel
1 tsk Kardemumma Mald
1 tsk Vaniljsocker
1,5 tsk Ingefära Malen
125 g Mat & Bak Smör
1, 5 dl Strösocker
2 st Ägg

Så här gör du:

Sätt på ugnen på 175 grader.
Vispa ägg och socker fluffigt.
Blanda mjöl, bakpulver och kryddor i en bunke och blanda ner i 
äggsmeten tillsammans med smör och vispa smeten slät.
Klicka smeten i formar.
Grädda i 15-20 min i 175 grader.
Låt svalna.

När det är dags att dekorera blandar du 100 gram färskost med 1 dl 
florsocker till frosting. Färga den med karamellfärg om du vill. Kul saker 
att ha på sin cupcake, förutom frosting, är: små pepparkakor, polkagrisar, 
marsipanfigurer, fina godisar, strössel m.m. 



Pepparkakskull
Pepparkakskull är en kull där man står armkrok och liknar 
pepparkaksgubbar. Leken kräver inget mer än ett ganska stort utrymme 
så det finns plats att jaga. Passar bra att göra utomhus.

Så här går leken till:
Dela in gruppen så att alla står två och 
två. Paren skall stå utspridda i rummet i 
armkrok. Den armen man inte har krokad 
i någon annan sätter man likadant med 
handen på höften, så att det finns en 
”krok” för någon att haka i. Låt ett av 
paren dela på sig så en av dem blir kullare 
och en av dem blir jagad.

Kullaren skall nu försöka fånga den 
andre. Den jagade kan rädda sig själv 
genom att haka i ett annat par. Då blir den 
personen som står i andra änden av det 
3-personers-ledet fri och den som nu skall 
akta sig för kullaren. Blir någon kullad så 
blir den kullare och jagar den andre.

Omvänd pepparkakskull
Den här versionen är något mer krävande. Allt är som vanlig 
pepparkakskull förutom att när en ny person förut blev den som blev 
jagad, så blir den här personen istället kullare.
Alltså, när någon som blir jagad hakar fast i ett nytt par, så blir den av det 
paret som skall springa genast kullare och den som var kullare blir jagad.

Jullekar



Jul-quiz och fika
Frågesport är ofta uppskattat i alla åldrar, och varför inte kombinera det 
med att bjuda på fika? Detta kan vara ett ypperligt tillfälle att samla hela 
rörelsen och göra tillsammans där några kan baka fika i förväg, några 
servera på plats, några ha hand om quizet.  
Här hittar du ett jul-quiz med olika svåra frågor, som passar hela familjen 
eller hela Junis-gruppen. Ta det, eller hitta på ett eget.

Jul-quiz: 
 
1. Hur säger man ‘God Jul’ på spanska?

a. Buon Natale
b. Feliz Navidad
c. Frohe Weihnachten

2. Varje år säljs det ungefär 3 miljoner granar och traditionen att  
 ha julgran är i Sverige cirka 200 år gammal.  
 Vilken sorts gran säljs det flest av?

a. Rödgran
b. Kungsgran
c. Kullagran 

3. Vad heter den svarta läsken som är vanlig kring jul?

a. Julmust
b. Svartdricka
c. Julbärsdryck 

4. Vilket år var Ernst julvärd i SVT?

a. 2001 
b. 2004
c. 2006 

5. Pippi Långstrump gör lite som hon själv vill.  
 Var bakar hon pepparkakor?

a. På taket
b. På Lilla gubben
c. På golvet



6. Vilket tv-program börjar varje julafton 15:00?

a. Bingo-Lotto
b. Karl-Bertil Jonssons jul
c. Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul 

7. Vilken typ av korv är populärt på julbordet?

a. Prinskorv
b. Falukorv
c. Varmkorv 

8. Vilken produkt köper vi som bor i Sverige ca 7 miljoner kilo av varje år?

a. Julskinka
b. Apelsiner
c. Risgrynsgröt 

9. Vad är vanligt att pynta julgranen med i Ukraina?

a. Färgglada ankor
b. Julskinkor i miniatyr
c. Låtsasspindlar och spindelnät 

10. Vad heter kryddan som är populär kring jul och som används i lussekatter?

a. Kanel
b. Saffran
c. Svartpeppar 

11. Vilken typ av djur är Rudolf med röda mulen?

a. Ko
b. Ren
c. Häst 

12. Vad är en vanlig huvudingrediens i den  
 vegetariska varianten av julskinka?

a. Morot
b. Polkabetor
c. Rotselleri 

13. Vad hette julkalendern år 2019?

a. Panik i tomteverkstan
b. Selmas saga
c. Storm på Lugna Gatan

Rätt svar: 1: b. 2: a.  
3: a. 4: b. 5: c. 6: c.  
7: a. 8: a. 9: c. 10: b.  
11: b. 12: c .13: a. 



I jul kan er förening sälja populära Vit jul-produkter. Samtidigt som 
ni stödjer Vit jul-kampanjen i stort och bidrar till att fler barn får 
fira trygga jular, så tjänar ni även en slant till den egna förningen. 
Läs mer på iogtntororelsen.se/forening

Vit Jul
Peppis-reflex
Köp 25 Peppis-reflexer för 375 
kr = 15 kr/st. Sälj dem för 45 
kr/st och tjäna 30 kr per reflex. 
Reflexerna passar också att 
skänkas bort till barn på Vit 
jul-aktiviteter.

I paketet får ni med: brev med 
tips på användningsområden 
och säljtips, affisch A4, 2 st 
kappor till bössor.

Beställningarna görs från IOGT-NTO-rörelsens  
gåvoshop via speciallänk. Enhetsfrakt tillkommer.

Vit jul-armband
Köp 25 pärlkit för 750 kr = 30 kr/st. 
Pärla dem under en förenings-aktivitet 
och sälj dem för 100 kr/st för att tjäna 
70 kr per armband.

Sälj produkter!


