
Vi oppfordrer alle til å ta frem strikkepinnene,  
og strikke oransje plagg for et varmere  samfunn.

Bli med! Slik gjør vi det:

1. september: 
Offisiell start av strikkedugnaden.

September–oktober: Alle strikker oransje plagg. 
Vi liker og blir veldig  glade når du deler bilder i sosiale medier. 
Ferdige plagg sendes  til Kirkens Bymisjons kontor i ditt område. 

2. november: «Årets varmeste dag». Vi har tro på at i et varmere 
samfunn er det færre som gruer seg til jul. Vi tar frem plaggene,  
og kler Norge i oransje. Plaggene kan du enten gi en som fryser, gi 
til en venn eller bruk selv som et symbol for et varmere samfunn.

November–frem til jul: Juleaksjonen «Gled en som gruer seg til jul».  
Gjennom å støtte juleaksjonen bidrar du med middager  og et godt 
sted å være for mennesker i gatemiljøene. 

Takk for alt engasjementet dere viser  
– og takk til alle som vil bidra! 
Du kan nå kjøpe ferdige strikkepakker med alt du trenger, i tillegg til strikkepinner 
og ditt eget strikkenett. Strikkeoppskrifter følger med i strikkepakkene. 

Her får du kjøpt garnet: Garnet til de oransje plaggene får du kjøpt i vår nettbutikk:  
kirkensbymisjon.no/nettbutikk og hos din nærmeste garnforhandler . 

Her leverer du skjerfene: Skjerfene kan sendes eller leveres til ditt nærmeste Kirkens 
Bymisjons kontor. Frist for levering av skjerf er lørdag 24. oktober.

Følg Kirkens Bymisjon 
på Facebook  
for oppdateringer: 
facebook.com/bymisjon

Strikk for et  
varmere  samfunn!

De oransje plaggene er 
en eksklusiv kolleksjon  av 
hjemme strikket varme.

Plaggene strikkes av ildsjeler 
over hele landet som vil bidra 
til mer varme og inkluder ing 
i en førjulstid som er tung  
for mange.

Den 2. november  
er Årets varmeste dag. 
Da kler vi Norge med  
oransje plagg. 
 
Dette markerer starten på 
juleaksjonen «Gled en som 
gruer seg til jul». 

Hjelp oss å spre varmen 
på sosiale medier!
Del og tagg dine  
strikkebilder med:
#etvarmeresamfunn
#oransjeskjerf
#kirkensbymisjon

Bli med 
på årets 
strikke-
dugnad

 


