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GODE TIPS

• Spar op til julen over hele året. Opret en seperat gavekonto hvor du hver måned 
overfører et fastbeløb.

• Brug eventuelle gavekort til julegaver.
• Hold julegavebudgettet ved at hæve kontanter i stedet for at bruge kreditkort
• Handl online.
• Børnenes adventsgaver kan også bestå af fælles billige oplevelser - en tur på 
      skøjtebanen,  i biografen, julestue, bowling, museer med julehygge med videre.
• Husk, at alle julegaver skal gives med omtanke og ikke i “lad-os-nu-blive-færdige” 

hast.
• Børnene kan få flere gaver ved at købe dem brugt. Second hand er det nye sort - det 

er billigt og ikke mindst bæredygtigt.

PLANLÆGNING AF JULEINDKØB

• Jeg forbereder mig ved at have denne liste med.
• Jeg sætter en stjerne ud fra tre af de ønsker den enkelte person har på sin ønskeliste. 

Stjernen betyder; “gerne give” og “holder mit budget”. Derefter skrives de tre ønsker på 
listen.

• Jeg planlægger en fridag, hvor jeg handler ind om formiddagen i en hverdag, så jeg 
undgår myldretid.

• Jeg handler i god tid (gerne færdig med alle julegaver til 1. i advent). 
• Jeg handler det, jeg kan online for at spare tid og penge på transport. Her vælger jeg 

butikker, der har fysiske butikker i nærheden. Så kan personen, der modtager gaven, 
bytte gaven lokalt, uden at jeg kommer til at skulle stå for bytningen.

• Når jeg handler online har jeg de optimale betingelser for juleindkøb med et større 
udvalg, ro og ingen kø. Desuden så kan jeg hurtigt lukke ned og fortryde, hvis jeg 

      behøver mere tid på at finde det rette.

ERFARINGER FRA JULEINDKØB

Hvad fungerede godt? 

Hvad kan jeg gøre anderledes/huske på til næste år?

Hvad er mit eget bedste råd? 


