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Intro 

Julen i år bliver desværre ikke helt, som den plejer. Vi ved, at julen er en særlig tid - også ude i butikkerne. 
Her kommer nogle bud på, hvordan I kan ønske jeres medlemmer en glædelig jul og et godt nytår med 
coronavenlige aktiviteter. 

Brug idéerne som til inspiration til, hvad der kan lade sig gøre hos jer lokalt. Tag gerne initiativ til at gå 
sammen med andre foreninger i byen, der heller ikke kan afholde deres traditioner, og sørg for, at det trods 
alt også bliver jul i år.  

Hvis I har brug for hjælp eller er i tvivl om, hvad der kan lade sig gøre under de gældende regler, så tag fat i 
jeres foreningskonsulenter. De hjælper gerne med ideudvikling eller teknisk assistance. Husk, at alle 
aktiviteterne skal koordineres med butikken og meget gerne ske i et samarbejde. 

Vær opmærksom på, at:  

• Alle aktiviteter skal understøtte budskabet om, at man helst skal købe ind alene (én person) 
• Undgå alle former for aktiviteter, der skaber forsamlinger. 

 

Digitale aktiviteter 

Jule- og nytårshilsen fra bestyrelsen i Coop App og på Facebook – via QuickCoop 

Send en julehilsen på butikkens Facebook-side og via Coop App fra bestyrelsen til alle butikkens 
medlemmer via QuickCoop. Der findes både en skabelon til en julehilsen og til en nytårshilsen.   
Se mere her: https://coopforum.dk/nyheder 

 

Mød bestyrelsen i Coop App og på Facebook – via QuickCoop 

Det har været svært at være en synlig bestyrelse i år. Lav en lille præsentation af hvert enkelt 
bestyrelsesmedlem, hvor de fortæller: Hvorfor er jeg med? Hvem er jeg? Hvad er jeg optaget af? Og hvad 
laver bestyrelsen? I kan lave en lille video af hvert bestyrelsesmedlem eller tage et billede og skrive en lille 
tekst. Del præsentationerne via QuickCoop. Dette kan også ses som en optakt til rekruttering, hvis I 
allerede nu ved, at der er brug for nye bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med 
årsmøde/generalforsamling.  
Se mere her: https://coopforum.dk/nyheder 

 

Adventskalender i Coop App og på Facebook – via QuickCoop 

Brug skabelonerne i QuickCoop til at sende en adventskalender til medlemmerne hver søndag. 
Adventskalenderen er lavet som afstemninger, som medlemmerne skal svare på. I kan i bestyrelsen bruge 
resultaterne af afstemningerne til at understøtte jeres bestyrelsesarbejde. Husk at ændre teksten de 
steder, hvor butikkens navn skal stå. Vær også opmærksom på, at det er muligt at tilrette teksten lokalt.  

Se mere her: https://coopforum.dk/nyheder 
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Digitale julesokker 

I mange butikker hænger der hvert år julesokker fra byens børn, der løbende bliver fyldt med julegodter. 
Det kan desværre ikke lade sig gøre i år. I stedet for de fysiske julesokker så kan de i år blive digitale.  

Variant nr. 1:  
Uddel en A4-side med en skabelon til julesok i butikken. Hvis man farvelægger og tager et billede af den 
og lægger i kommentarsporet på butikkens Facebook-side, er man med i konkurrence.  

Variant nr. 2:  
Lav et opslag på butikkens Facebook-side, hvor man deler et foto af en juletegning. Alle tegninger indgår 
i en konkurrence.  

Variant nr. 3:  
Hav en postkasse i butikken, hvor tegninger af julesokker/juletegninger kan afleveres med navn og 
kontaktinfo bagpå.  Del gerne billeder af tegningerne løbende i Coop App og på butikkens Facebook-side 
og udstil tegningerne i butikken. Træk lod blandt alle deltagere om julepræmie.  

 

Juletræstænding 

Mange butikker har en tradition med at tænde butikkens juletræ sammen med medlemmerne. Træet skal 
jo tændes, så hvorfor ikke livestreame på butikkens Facebook-side, når bestyrelsen, med god afstand, 
tænder butikkens juletræ. Brug anledningen til at ønske jeres medlemmer en god jul. 

Vær opmærksom på, at livestreaming på butikkens Facebook-side sker via butikkens adgang til Facebook. 
Tag i god tid fat i uddeler/butikkens app-ansvarlige og få en aftale om, hvordan I kan gøre det rent praktisk.  

 

Vis mig dit julepynt 

Hvem kan lave det pæneste, sjoveste eller mest julede julepynt? Stil et juletræ op foran butikken, hvor 
medlemmerne kan hænge deres forslag op og kår en vinder, når juleaften nærmer sig. Tag gerne løbende 
billeder af julepynten på træet og livestream gerne på butikkens Facebook-side, når I kårer en vinder.  

Vær opmærksom på, at livestreaming på butikkens Facebook-side sker via butikkens adgang til Facebook. 
Tag i god tid fat i uddeler/butikkens app-ansvarlige og få en aftale om, hvordan I kan gøre det rent praktisk.  

 

Del din bedste opskrift på konfekt eller juleknas 

Del bestyrelsens eller butikkens bedste juleopskrift på butikkens Facebook-side og kom med en opfordring 
til alle medlemmer om at dele deres bedste juleopskrift i kommentarfeltet. Kår en vinder, der for eksempel 
vinder ingredienserne til deres opskrift. Sæt gerne fokus på Änglamark varer og fortæl om dette 
varesortiment, når I kårer en vinder.  

 

Online julebingo 

De københavnske butikker afholder online julebingo for deres medlemmer. Der findes forskellige 
muligheder for at gøre noget tilsvarende. Hvis det er noget, der har interesse for jeres butik, så kontakt 
malene.brandt@coop.dk  
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Online smagning 

Invitér for eksempel den lokale brygger til at deltage i en ølsmagning af juleøl, som livestreames på 
butikkens Facebook-side. Invitér slagteren med, som kan komme med gode forslag til mad, der passer til 
juleøllene. I kan også lave en onlinesmagning af portvin, gin, eller hvad der passer bedst i jeres butik. 

Vær opmærksom på, at livestreaming på butikkens Facebook-side sker via butikkens adgang til Facebook.  
Tag i god tid fat i uddeler/butikkens app-ansvarlige og få en aftale om, hvordan I kan gøre det rent praktisk. 

 

Online konfektværksted 

Lav et online konfektværksted i samarbejde med butikkens konditor/bager eller andre, der er gode til søde 
sager. Livestream værkstedet på butikkens Facebook-side eller optag en video, som I ligger ud. Få 
medlemmerne til at dele billeder af deres kreationer i kommentarfeltet og giv evt. en præmie til de tre 
bedste billeder.  

Vær opmærksom på, at livestreaming på butikkens Facebook-side sker via butikkens adgang til Facebook.  
Tag i god tid fat i uddeler/butikkens app-ansvarlige og få en aftale om, hvordan I kan gøre det rent praktisk. 

 

 

Andre aktiviteter 

 

Giv et bidrag og gør en god gerning 

På et annonceret tidspunkt stilles der i butikkens forområde en kundevogn, hvori kunderne kan donere til 
et godt formål. Det sker ved, at kunderne køber en ekstra vare, som de gerne vil donere ved at putte i 
kundevognen fx en pose pebernødder, chokolade mm.  

I bestyrelsen vælger I en modtager af kundevognen med julevarer. Modtageren kan for eksempel være et 
krisecenter, et herberg, et plejehjem eller et asylcenter. 

For at sikre, at kunderne kender til aktiviteten, reklameres i butikken og på butikkens Facebook-side for 
aktiviteten, så kunderne ved, hvilken dag aktiviteten foregår og hvem, der er modtager af varerne. Når 
aktiviteten er slut, afleveres donationen til modtageren. Husk at tage billeder, når I overrækker donationen 
til de glade modtagere og del billederne på butikkens Facebook-side.  

Vær altid opmærksom på at få tilladelse til at dele billederne af de personer, der fremgår på billederne.  

 

Find nisser på P-pladsen eller rundt om butikken 

Lav en nisse-skattejagt på butikkens parkeringsplads, som børnene kan finde, mens en fra familien handler. 
På hver nisse sidder et bogstav, der til sammen danner et ord. Når man har fundet svaret, kan en fra 
familien gå ind i butikken og få en præmie. 

 

Coop amba, november 2020 
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