
Julepakkeaksjonen 2012  MANUAL FOR LOKALE MOTTAK

Kjære venner av Julepakkeaksjonen!
Når aksjons helgen nærmer seg vil det bli pakket for fullt i tusener av hjem over hele landet. Takket være dere har 
vi lykkes i å etablere nesten 100 Lokale mottak!  Hele Norge er dermed representert og det gleder vi oss veldig 
over. Det vil i dagene frem mot mottaks helgene bli betydelig oppmerksomhet om aksjonen i ulike medier både 
lokalt og nasjonalt. Denne informasjonen har som mål å gjøre den enkelte arrangør av mottak og de frivillige i stand 
til å organisere mottaket best mulig og kunne svare på spørsmål som måtte dukke opp. 

MATERIELL TIL MOTTAKENE:  
Materiellet blir sendt i sammenheng med høst og Julepakkeaksjonen  fra slutten av  august til og med oktober.    

Alle mottak skal ha følgende materiell:
Materiellet sendes ut den 26.10.
Utsendelse av materiell til alle 
lokale mottakssenter blir senest:

Senest fredag 26. oktober blir alt materiell distribuert til de lokale mottak 
som er etablert over hele landet. Dette er også absolutt siste frist for 
registrering av lokale mottak. 

Aksjonsdatoer:
Lø. 10. & Sø. 11. Oktober (Uke 45)
Lø. 17. & Sø. 18. Oktober (Uke 46)
Lø. 24. & Sø. 25. Oktober (Uke 47)
Mottak av julegaver og klær

Alle lokale mottak holder åpent mellom 12 og 17 begge dagene.
Fra Svalbard.
Fra Kirkenes, langs kysten til og med Sogn og Fjordane.
Fra og med Bergen og Hordaland til og med svenskegrensen.

FORSENDELSEN AV MATERIEL 
VIL BESTÅ AV FØLGENDE:

Bæreposer til å legge gavene i.
Posene har på-trykkede til & fra 
merkelapper.

Merkelappene som er trykket på posene er som til & fra kort og de må 
minimum merkes med kjønn og alder. For gaver til voksne må man i tillegg 
notere klesstørrelse. 
Alle må legge hver enkelt pakke over i vår pose og merke posen som 
beskrevet over..

Aktuelle avvik kan være:
Julegaven er for stor til å få plass i vår pose.
Julegaven må da sendes i den posen den leveres inn i og merkes på      
vanlig måte.

Julebånd -
Røde bånd for jentepakker.
Blå bånd for guttepakker.
Grå hyssing for familiepakker.

Julebåndene skal benyttes til å lukke plastposene etter at gaven er lagt i 
posen. Røde bånd for jentepakker og blå for guttepakker. Familiepakker 
merkes med grå hyssing.

Fraktsekker -
Merkes i toppen av eller på sekken.

– Antall pakker i sekken.
– Alderstrinn.
– Avsender.

NB! Sekkene må ikke overfylles!
NB! Det er viktig å behandle 
sekkene varsomt. Sekker som 
revner må byttes med nye.

Alle julepakkene må til slutt legges over i fraktsekkene. I snitt vil hver sekk 
romme 6-8 julegaver.

Julepakkene skal legges i fraktsekkene sortert etter kjønn og etter følgende 
alderstrinn:
Spedbarn, 1-3 år, 4-5 år, 6-7 år, 8-9 år, 10-12 år, 13-15 år, 15-17 år, 18-20 
år, unge voksne, voksne og eldre. Totalt 12 kategorier. 

NB! Dette er veldig viktig med tanke på den jobben vi senere skal gjøre på 
mottaksstedene. Målet er at alle skal få en gave som er skreddersydd for 
dem.

Registreringsskjema - Alle pakkene må registreres etter de samme alderstrinn på 
registreringsskjemaet. Skjemaet må umiddelbart sendes til 
Julepakkeaksjonen på fax eller Epost. 

NB! Dette er også en svært viktig detalj. Det er på bakgrunn av denne 
informasjonen vi organiserer utdelingene. Informasjonen viser nøyaktig hvor 
mange pakker vi får fordelt på kjønn og alder. 



MOTTAK OG FRAKTBIDRAG FOR 
JULEPAKKER

Det er utrolig viktig at så 
mange som overhodet mulig 
betaler frakten av julepakkene.

Dette er det aller viktigste 
bidraget vi har til dekning av 
utgiftene til gjennomføringen 
av hele aksjonen.

Ikke glem at dette dekker:
 Nødvendig materiell.
 Markedsføring.
 Utsendelse av materiell.
 Innhenting av pakkene i Norge.
 Forsendelse til mottakene.
 All distribusjon til sluttbruker.

Det er bare den enorme 
frivilligheten som gjør at vi kan 
klare dette!

Alle julepakker skal i utgangspunktet være en personlig julegave til en 
person med angitt kjønn og alder. Det er kun på denne måten vi kan finne 
riktig mottaker.

Fraktbidraget den enkelte må betale for å sende julegaver er:
Kr. 100,- for første julegave i bæreposer.
Kr. 50,- for alle påfølgende julegaver i bæreposer.
Kr. 100,- for alle store julepakker eller familiepakker.

Vi anbefaler alle å pakke i ordinære banan-esker eller flytte-esker.
(Man kan gjerne ha mange små pakker i en pose eller banankasse, men alt 
må være til en bestemt person)

Julepakkeaksjonen og andre typer hjelpesendinger har ingen offentlig støtte. 
Vi har nå i 19 år jobbet for å endre dette men har ikke lykkes hittil. Det er 
derfor de som sender som også må være med å sikre økonomien som kreves 
for at hjelpen skal komme frem. 

Mulige avvik fra disse reglene er:
Enkelte har kun hørt om Julepakkeaksjonen løselig gjennom media og satt i 
gang og pakke uten å vite at det koster penger å sende pakkene. De skal 
selvfølgelig få levere pakkene sine. Vi skal alltid spørre om de har et  bidrag, 
men selv om de ikke har anledning eller ikke vil bidra med noe økonomisk så 
skal de få lov å levere inn pakkene sine. Det samme gjelder innlevering av 
klær. Det er da kun nødvendig å notere på mottaks skjemaet at det ikke er 
betalt fraktbidrag eller redusert bidrag.

MOTTAK OG FRAKTBIDRAG FOR 
KLÆR -

Vi tar også imot klær i sekker eller kartonger.
Frakt for klær betales med:
Kr. 50,- for ½ sekk eller liten kartong med klær (banankasse)
Kr. 100,- for full sekk / stor kartong med klær (flyttekasse)

NB! Det er viktig å behandle alle sekker med stor varsomhet. Sekker som 
revner må byttes med nye.

Organisering av mottaket:

ORGANISERING AV MOTTAKET

HA KLAR POSER OG FRAKTSEKKER

NÅR FRAKTSEKKENE ER KLAR

LOKALET
Organiseringen av lokalet er viktig. I små lokaler er dette spesielt viktig. 
Når publikum kommer skal følgende skje:
- Spør hvor mange pakker de ønsker å levere.
- Registrer hver pakke i sin gruppe i registreringsskjemaet. VIKTIG
- Gi dem en bærepose per pakke.
- Ta imot fraktbidraget.
- Ha klar noen steder hvor de kan fylle ut sin personlige informasjon på 
posene. (De skal selv fylle ut de nødvendige opplysningene)

Gjør klar et par fraktsekker til alle kategorier på forhånd.
Fyll ut til & fra informasjon for hver kategori og ha dem klar til bruk.

Lukkes sekkene og gjøres klar for transport.

Til slutt legges pakkene i fraktsekken etter kjønn og alder.
VIKTIG! Dette er veldig viktig med tanke på det arbeidet som skal skje på 
distribusjons senteret i Romania.

HENTING 2/3 av alle mottak vil få henting allerede søndag.
De resterende vil få henting den påfølgende mandag eller tirsdag.
Trailere og lastebiler vil bli kjørt frem søndag og i løpet av mandag. Alle 
mottak vil bli informert om de avtaler som er gjort for det enkelte sted.

VIDERE TRANSPORT De fleste trailerne vil gå direkte til vårt aksjons senter i Romania med en 
gang de er fylt opp. Utenfor Oslo blir det et logistikksenter hvor trailerne vil 
komme innom og lastet helt opp og få sine transportdokumenter. Alle 
trailerne vil være Rumenske, Polske eller Ungarske.



INNTEKTENE FRA AKSJONEN Innbetaling må skje snarest mulig til:
Konto Nr. 6501 06 17981

Go Care Norge
Julepakkeaksjonen
Grønnestølslien 40
5073 Bergen

AKSJONSKALENDER
Julepakkeaksjonen dag for dag

Utsendelse av materiell 29.10.
Utsendelse av materiell til alle 
lokale mottakssenter

Fredag 29. oktober blir alt materiell distribuert til de lokale mottak som 
er etablert over hele landet. Dette er også absolutt siste frist for 
registrering av lokale mottak. 

Aksjonsdatoer
Sø. 11. november (Uke 45)
Lø. 17. & sø. 18. november (Uke 46)
Lø. 24. & sø. 25. november (Uke 47)
Mottak av julegaver og klær

Alle lokale mottak holder åpent mellom 1  2 og 17 begge dagene.  
Aksjonsdag i Spitsbergen på Svalbard.
Fra Kirkenes, langs kysten til og med Sogn og Fjordane.
Fra og med Bergen og Hordaland til og med svenskegrensen.

Sø. 18. NOVEMBER
Innhenting starter

Innhentingen starter. Allerede denne 1. dagen vil rundt 15 mottak få 
levert alt de har fått inn i løpet av helgen. I alt 4 store biler og busser 
vil bli innleid og plassert på sentrale steder sammen med varebiler 
allerede søndag. 

Sø. 25. NOVEMBER
Innhenting fra lokale mottak

Innhentingen fortsetter. Innhentingen skal være avsluttet i løpet av 
noen få dager. Trailerne returnerer til hovedlageret i Oslo etterfylles og 
drar videre til sine distribusjons steder..

On. 19. DESEMBER
Avreise fra Oslo.
ColorLines fergeterminal.

Oppmøte på Hjortnes kaia i Oslo kl. 12:00
En av bussene vil hente på Sentralstasjonen/busstasjonen Kl. 11:00
Avreise med ColorLine til Kiel kl. 14:00
Det blir informasjonsmøte og kurs ombord kl. 16:00
Felles middags buffe ombord kl. 20:00

To. 20. DESEMBER
Vi ankommer Kiel I Tyskland.

Vi ankommer Kiel kl. 10:00
Umiddelbart etter tollklareringen fortsetter reisen.
Vi overnatter I bussene underveis mot Romania.

Fr. 21. DESEMBER Vi reiser videre gjennom Tjeckia, Slovakia og Ungarn. Vi overnatter på 
et motell ved byen Cluic-Napoka I Romania.

Lø. 22. DESEMBER Kl. 09:00 Vi fortsetter reisen videre til byen Iasi som vil være vår 
hoveddestinasjon i Romania.

Sø. 23. DESEMBER  
Utdelingene starter

Et lite team har reist ned før oss for å ta imot trailerne og legge 
forholdene tilrette for oss. De har også gjort klar julepakkene som skal 
deles ut i dag. 

Underveis er det etablert 2 team av lokale frivillige som vil jobbe i de 
ulike områdene. Hvert av teamene vil dele ut over 1000 julepakker 
daglig. Det vil være lokalkjente og tolker med hvert team som også 
disponerer eget kjøretøy.

Hvert team vil bestå av 8 til 10 frivillige. Hver dag vil 2/3 være med ut 
på utdelingene og 1/3 vil være hjemme og gjøre klart for neste dags 
utdelinger. Hvert team vil være organisert med følgende verv:
- Teamleder
- Nestleder og rapportansvarlig
- Nestleder og økonomiansvarlig
- De øvrige vil være teammedlemmer

Ma. 24. DESEMBER
Julaften

Vi kan love at Julaften blir spesiell i år. Den starter med utdelinger på 
formiddagen. Programmet utover ettermiddagen og kvelden er ikke 
klart enda, men det kommer til å bli en flott kveld sammen med 
Rumenske venner.



Ti. 25. DESEMBER
1. Juledag

Dette er den Rumenske Julaften.
Vi starter med utdelinger også i dag men avslutter tidlig på 
ettermiddagen. Det blir rom for å slappe litt av mens det blir gjort klar 
for rumensk julefeiring.

On. 26. DESEMBER Utdelinger

To. 27. DESEMBER Utdelinger

Fr. 28. DESEMBER Utdelinger

Lø. 29. DESEMBER Utdelinger

Sø. 30. DESEMBER Utdelinger

Ma. 31. DESEMBER Utdelinger
Nyttårsfest

Ti. 1. JANUAR 2013
Delvis fridag

Utdelinger
fridag

On. 2. JANUAR Utdelinger
Vi pakker og gjør klar for hjemreisen

To. 3. JANUAR Hjemreisen starter på ulik vis. Noen reiser med fly og noen med egen 
buss.  For de bussreisende starter reisen umiddelbart etter frokost.

Fr. 4. JANUAR Hjemreise

Lø. 5. JANUAR Avreise fra Kiel i Tyskland kl. 14:00
med Color Lines ferge til Oslo

Sø. 6. JANUAR Vi ankommer Oslo med Color Line kl. 10:00
Etter klarering vil bussen fortsette til Sentralstasjonen og busstasjonen
Antatt ankomst til Bergen kl. 22:00 (Egen buss)

Etter hjemkomsten har hver og en av oss vært hjemmefra i 19 dager og tilbrakt hele Jule og Nyttårshelgen borte fra 
familie og venner. Det er likevel et lite offer sett i forhold til hva vi har fått bidra med og de opplevelsene vi har fått 
under veis.

Takk for innsatsen så langt og
Lykke til med aksjonen!

Med beste hilsen
Harry Samuelsen
Aksjonsleder
Julepakkeaksjonen 2012
Mobil: 966 89 813
E-post: harry.samuelsen@g  mail.com   

Følg med Go Care Norge og Julepakkeaksjonen på Internett: 

Følg med Julepakkeaksjonen på Facebook:

mailto:harry.samuelsen@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/julepakkeaksjonen2012/
http://gocarenorge.weebly.com/
mailto:harry.samuelsen@gmail.com

