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Vil du være med til at arrangere Julemærkemarch 

i dit lokalområde?  Læs her hvor let det er: 

 

Har du lyst til at samle folk i dit lokalområde omkring indsamlingen til Julemærkehjemmene gennem en 

Julemærkemarch, så skriv til bestyrelsen@julemaerkemarchen.dk og få sparring og hjælp til hvordan du gør. 

 

I praksis kan du nøjes med at investere nogle ganske få dage om året, der til gengæld har stor betydning for 

at flere børn kan blive hjulpet til en plads på et Julemærkehjem. 

 

Julemærkemarchen er en landsdækkende begivenhed, men begivenheden er forankret i de lokale frivillige 

og mange steder med egne traditioner eller tilknytning til traditioner i lokalsamfundet. Arbejdet kan 

begrænse sig til, i sit udgangspunkt, at finde nogle gode ruter til en gå- eller løbetur, samt et godt sted at 

samle folk og starte fra. I løbet af efteråret er der lidt arbejde med at reklamere for Julemærkemarchen for at 

få forhåndstilmeldinger og så stort fremmøde, som muligt. Så er der selve afviklingen den første søndag i 

december. Når det hele er overstået afregnes der for de indsamlede penge og så starter årshjulet forfra.   

 

I begyndelsen af februar er der normalt deadline for at tilmelde et nyt startsted til Julemærkemarchen. 

Derefter sørger bestyrelsen for at igangsætte annoncetegning til en brochure, som senere er med til at 

reklamere og informere om Julemærkemarchen i lokalområdet. 

 

I midten af marts indsamler Julemærkemarchen bestillinger på hvor mange brochurer, plakater og andre 

materialer, man kunne tænkes at have brug for ved det enkelte startsted. Materialerne bliver så produceret i 

løbet af sommeren foråret og sommeren. 

 

I begyndelsen af oktober bliver der sendt en pakke til kontaktpersonen med det aftalte antal brochurer, 

plakater, diplomer og pressemateriale m.m. Så kan man begynde at reklamere for Julemærkemarchen i sit 

lokalområde. Uge 42 (efterårsferien) er en god uge at hænge plakater rundt på opslagstavler, plakatsøjler, 

butikker, og uddele brochurer til skoler, virksomheder m.m.  

 

I november bliver årets Julemærke afsløret. Forhåndstilmeldingerne indløber og sidst på måneden får 

startstedets kontaktperson en ny pakke fra Julemærkemarchens bestyrelse, hvor der er pakket de materialer, 

som skal bruges på selve dagen, den første søndag i december.  

 

På selve dagen tages der i mod alle deltagerne, både de forhåndstilmeldte og alle dem der bare møder op.  

Julemærkemarchen har MobilePay, så folk er ikke begrænset af om de har kontanter eller ej.  

Julemærkemarchen bliver gået eller løbet og der uddeles diplomer, samt medaljer.  

Mange steder julehygger man med sponserede æbleskiver og varme drikke, som købes og derved giver 

endnu flere penge til Julemærkehjemmene. Andre steder slutter Julemærkemarchen i tilknytning til en anden 

begivenhed i lokalsamfundet, som f.eks. julemarked el.lign. Når arrangementet er overstået opgøres 

startstedets resultat ved at startstedets kontaktperson udfylder regnskabet, overfører penge og returnerer ikke 

solgt materiale m.m. til Julemærkemarchens bestyrelsen. 

 

Julemærkemarchens overskud overrækkes Julemærkefonden ved et hyggeligt arrangement i marts, hvor alle 

startsteder er inviteret med. I lige år afholdes i samme forbindelse generalforsamling i foreningen 

Julemærkemarchen. 

 

Skriv til bestyrelsen@julemaerkemarchen.dk og hør nærmere om mulighederne for at lave et startsted i dit 

lokalområde. 
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