
 

Hva: 

Fordypningsmerket «Julegryta» for flokk, tropp og roverlag. 

Hvorfor: 

For å få erfaring i å arbeide med sosialt arbeid og få en forståelse for at vi kan hjelpe på 

mange forskjellige måter. 

Bidrar til følgende mål: 

S-9 Utvikle forståelse for forhold som bidrar til å skape samfunnsidentitet og 

tilhørighet 

L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen 

organisasjon 

V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet 

Fremgangsmåte: 

Flokk 

 Snakk med en leder eller offiser i korpset om Julegrytas historie og lag en tegneserie som 

forteller om noe fra det. 

 Ha en samtale med en voksen om hva fattigdom er og hvorfor noen er fattige. 

 Delta i noen forberedelser til juleutdeling eller annet sosialt arbeid på korpset. Dette kan 

være å pakke ut gaver eller sette ting på plass for utdeling. 



 Stå minst en time julegrytevakt i løpet av desember. 

Tropp 

 Finn ut om julegrytas historie og fortell til patruljen din eller på et småspeidermøte. 

 Finn ut om hva relativ og absolutt fattigdom er og fortell om dette til de andre i gruppen eller 

på en gudstjeneste i korpset. 

 Vær med på forberedelser til eller gjennomføring av juleutdeling eller annen sosial 

virksomhet på korpset. 

 Stå minst to julegrytevakter i løpet av desember. 

 Bidra med å sette ut julegryter eller vær med å tell penger eller hjelp til med julegryta på 

annen måte. 

 

Rovere 

 Finn ut om julegrytas historie og lag et facebook innlegg om dette som legges ut på egen side 

eller en egnet side på facebook hvor man oppfordrer folk til å gi i gryta. 

 Finn ut om hva relativ og absolutt fattigdom er og fortell om dette til de andre i gruppen eller 

på en gudstjeneste i korpset. 

 Vær med på forberedelser til eller gjennomføring av juleutdeling eller annen sosial 

virksomhet på korpset. 

 Stå minst to julegrytevakter i løpet av desember. 

 Bidra med å sette ut julegryter eller vær med å tell penger eller hjelp til med julegryta på 

annen måte. 

 

 

 

 

 


