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Det er kanskje noen som vil mene at det er altfor tidlig å starte jakten på julegaver

allerede i juni. Det �nnes tross alt fremdeles de som sverger til at disse innkjøpene helst

ikke skal begynne før i desember eller kanskje først utføres på lille julaften. Denne

tankegangen er ikke spesielt smart når det kommer til verken økonomi eller miljø.

Det sies at i 2019 skal hver av oss bruke over 6 000 kr på julegaver. Det er mye penger, og

de som ikke har så mye å bruke føler tidlig på presset. For i tillegg til julegaver kommer

også julekalendere, julemat samt aktiviteter som er hyggelige men som koster penger.

Det er på høy tid å tenke litt nytt, og i denne artikkelen skal vi komme med noen gode

tips til hvordan du kan være både trendy, økonomisk og miljøvennlig når du skal ordne

med julegavene dine.

Start planleggingen tidlig

God planlegging er alfa og omega for mye her i livet, så også julegaver. Det er gjerne slik

at de som venter med innkjøpene til siste minutt ofte bruker mest. I tillegg ender de

kanskje opp med å kjøpe gaver mottakerne egentlig ikke ønsker seg, eller de glemmer

noen de skulle ha gitt en gave til.
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Sett opp en plan. Hvem er det egentlig du skal gi julegaver til? Har du veldig mange på

den listen kan du kanskje vurdere om det faktisk er nødvendig å gi gave til alle. Selv om

gaver er hyggelig kan det også bli stress. Kanskje du kan snakke med venner, venninner

og familie du ikke har så mye kontakt med om å enten kutte ut å kjøpe gaver til

hverandre, gå sammen om gaver eller bytte ut gavene med en hyggelig førjulslunsj er

alle betaler for sin egen mat.

Når du sitter igjen med en liste over hvilke personer som skal ha julegave fra deg i år er

det på tide å begynne å tenke på hvor mye du vil bruke i kroner og øre. Deretter må du

tenke litt rundt hvilken type gave som passer til hver enkelt. Halve gleden er tross alt å

legge tid og omtanke i gaven, og vise mottakeren at du virkelig har tenkt over saken.

Tenk miljø – også når det kommer til julegaver

Vi er i en tid da vi gjøres mer og mer oppmerksom på hvilke katastrofer forbruket vårt

har utsatt kloden vår for. Det har allerede vært snakk om brukte gaver, men for mange

har det vært litt skambelagt og ledet tankene hen til dårlig økonomi. Vi har antagelig

tenkt at dersom vi gir bort en brukt gave så vil vedkommende tenke at vi har dårlig råd,

eller ikke unner vedkommende noe skinnende nytt. Heldigvis begynner den

tankegangen å slippe taket, og trenden er at brukte gaver blir mer og mer populært. Her

kommer noen gode tips til brukte gaver:

Dersom du er �ink til å sy kan du sy om plagg du selv ikke bruker lenger til noe helt nytt.

Dette kan være et nytt plagg, en pute, en veske eller noe helt annet.

Du kan sjelden se på en bok at den har blitt lest. Har du for mange bøker i bokhyllen kan du

bruke dem som gaver til andre. Legg med et lite skriv om hva du syntes om boken og

hvorfor du likte den så godt eller mener den vil passe til mottakeren.

Fretex og andre lignende butikker bugner over av �otte gjenstander som allerede har levd

et liv. Se på det som sjansen til å gi noen en unik gave med sjel.

Barn vokser fort ut av utstyr eller blir lei av en spesi�kk aktivitet. Kjøp bruk på nettet, og ha

god samvittighet.

Visste du at svenske Greta Thunberg, vår tids store miljøforkjemper, nekter foreldrene

og familien å kjøpe julegaver til henne? I stedet pakker de visstnok inn noe hun har

glemt at hun hadde i skapet. Du trenger kanskje ikke å gå så langt som til å gi

mottakeren noe fra mottakerens egne sku�er og skap, men saken er at det blir mer og

mer trendy å gi brukte gaver – uansett hvor du �nner dem.

Hjemmelagde julegaver

Å lage gavene selv er en god måte å være både miljøvennlig og økonomisk på. Det er ikke

alt du kan lage tidlig, men enkelte ting tar lengre tid å fremstille. Derfor bør du starte

planleggingen tidlig, �nne ut hvem du skal gi hva til, hva du trenger for å lage gaven og

når du må starte for å bli ferdig til jul. Med hjemmelagde julegaver viser du mottakeren

at du har brukt både tid og omtanke på gaven til vedkommende, og i tillegg er det en

ypperlig måte å redusere gavebudsjettet på. Her kommer noen gode tips til gaver du kan

lage selv:

Alt som kan strikkes eller hekles, fra grytekluter, pannebånd, sokker og vanter til gensere

og kosedyr. Mye av dette kan du også lage med restegarn.

Spiselige gaver, som syltetøy og saft til kaker, kjeks og brød. Du kan også lage karameller,

brente mandler og konfekt, eller hvorfor ikke urtesalt eller dressing?

Hjemmelaget spa-produkter, som ulike kroppsskrubber

Hjemmelaget og giftfri modelleire til de yngre barna

Hjemmelagde stearinlys

Dette er bare noen få tips. Det �nnes mange der ute, og hva du lager avhenger av hvor

kreativ du er og hvem mottakeren er. Uansett blir det garantert like moro for deg å lage

gaven som det blir for mottakeren å pakke den opp.

Andre tips til rimelige julegaver er å lage gavekort på ting du kan gjøre for mottakeren.

Dette kan handle om å sitte barnevakt, vaske vinduer eller lære bort noe du kan. Da slår

du to �uer i en smekk, for i tillegg til å få hjelp tilbringer dere også tid sammen.

Gaver av høy kvalitet

Det er ikke alle som er kreative eller synes det er morsomt å stå på kjøkkenet og lage et

eller annet som kanskje blir vellykket eller ikke. Dersom du er av denne typen er det

ingen grunn til å gi opp julegaveprosjektet. Det å kjøpe gaver av høy kvalitet er en viktig

ting i våre dager, da bruk og kast mentaliteten ser ut til å ha tatt fullstendig overhånd. Et

godt julegavetips er å kjøpe gaver som varer. Da gleder du både mottakeren, som kan

bruke gaven i mange år fremover og du sparer miljøet. Slike gaver kan du enkelt �nne på

nettet, så slipper du å bruke bilen på å kjøre rundt til ulike butikker.

Det �nnes noen som gir gaver av høy kvalitet, men i en litt annen prisklasse enn oss

andre. Storbritannia har blant annet startet gavedrysset tidlig, og har skjenket

�ystasjonen på Bardufoss et Sea King-helikopter. Det �ne med denne typen overdådige

gaver er faktisk at det kommer en hel nasjon til nytte, og det i mange år fremover. Noen

ganger er det �nt at det er litt forskjell på folk når det kommer til summene vi bruker!

Jentene bruker mest

Det kommer kanskje ikke som noen veldig stor overraskelse, men jenter er faktisk de

som bruker mest penger på julegaver og også de som har �est mottakere på

julegavelisten. I tillegg er det slik at vi bruker mer penger på slekten enn på venner.

Kanskje det da også er jentene som går foran som gode eksempler når miljøet skal inn i

gavedebatten?
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