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december  
på budget
Af Josephine Wiesener
wiesener@k.dk

35 kroner for et par nye sorte 
læderhandsker, 50 kroner for 
et aflangt hvidt porcelænsfad 
med guldkant og 300 kroner 
for et stort landskabsmaleri i 
guldramme. Landets gen-
brugsbutikker bugner med 
potentiale for at klare jule-
indkøb, hvis budgettet er 
stramt, og for de kreative kan 
der spares penge ved selv at 
have fingrene i julegavernes 
tilbliven.

Et af de steder, hvor man 
kan gå på julegavejagt, er i 
Folkekirkens Nødhjælps gen-
brugsbutik ved Københavns 
Sydhavn, hvor 66-årige Meta 
Palle er butiksleder.

”Det er ikke alle, der har 
råd til at gå i Magasin og købe 
dyre julegaver. Vi får både 
gamle kvalitetsmøbler og 
mærketøj, som aldrig har væ-
ret brugt, ind ad døren. Hvis 
du kigger rundt i butikken, 

vil du hurtigt finde mange 
ting, som er nye og velegnede 
til julegaver, eller gamle ting 
som du ikke længere kan kø-
be i butikkerne,” fortæller 
hun.

For nylig modtog butikken 
250 par sko, som blev doneret 
af en forretning, der lukkede. 
Hver dag kommer folk med 
både nyt og gammelt, som de 
giver til butikken.

”Vi får alt gratis, og de pen-
ge, vi samler ind, støtter en 
række nødhjælpsprojekter,” 
påpeger butikslederen, mens 
hun viser rundt i butikken. 
Blandt julepynten står en 
Holmegaard juleflaske i glas 
fra 1987 i den originale æske, 
under et af bordene står en 
Wegner-taburet, på hylderne 
står alt fra Royal Copenha-
gen-porcelæn til gamle te-
kander med blomstret motiv, 
og i en af butikkens afkroge 
er der indrettet et børnehjør-
ne fyldt med legetøj.

”Her i november begynder 
vi at pynte op i butikken og 
pakker noget af legetøjet ind, 
der kan bruges som kalender-
gaver. Jeg synes, det er fanta-

stisk at se al den fine jule-
pynt, vi får ind ad døren. Der 
er både nyt og gammelt og fi-
ne, håndlavede ting,” fortæl-
ler Meta Palle, mens hun ud-
forsker en æske med jule-
mærkebrocher.

en af dem, der ofte frekvente-
rer genbrugsbutikkerne for at 
finde julegaver, er 38-årige 
Marie-Louise Rosengaard. 
Hun er genbrugsentusiast og 
skriver på sin blog ”Mit uen-
delige hjem” om alt fra gen-
brugsgaver til bæredygtig-
hed. Sidste år fandt hun 
blandt andet bøger til sin far, 
en skindhue til sin søster og 
kjoler til de to døtre i gen-
brug. Derudover kommer 
børnenes skolebilleder i gam-
le genbrugsrammer, som gi-
ves til bedsteforældrene.

”Man kan flytte nogle res-
sourcer ved at købe julegaver 
i genbrugsbutikker, så man 
får råd til andet, og samtidig 
kan man få en højere kvalitet 
for pengene. Genbrug rum-
mer potentiale for at finde 
noget, der er unikt og sjovere 

end det, man finder andre 
steder. Det kan give nogle 
hyggeligere gaver, fordi man 
også tænker kreativt,” forkla-
rer hun. Flere af tingene, hun 
finder i genbrugsbutikker, 
sætter hun i stand eller fri-
sker op. Hun syr retro-viske-

stykker ud af gamle duge, 
spraymaler flettede kurve, 
som kan bruges til dekorativ 
opbevaring, og farver gamle 
lagener. 

fortsætter næste side

Opfindsomhed trumfer
Kun fantasien sætter grænser, når julen skal holdes på et stramt budget. Landets genbrugsbutikker rummer 

3 Så er der pyntet op til jul i 
genbrugsbutikken i Sydhavn. 

Julenips er populært, og hand-
ler det om smart tøj, kan man 

også gøre gode køb. – Foto: 
Petra Theibel Jacobsen.

SLAP AF I HÆNDERNE NÅR DU LÆSER! 
Læsepuden The Book Seat™ er designet, så du stort set kan 
læse over alt. Puden former sig efter underlaget, støtter din 
bog og befrier dig for at skulle holde og løfte tunge bøger.

Med The Book Seat™ slipper du for at belaste arme og skuldre.

The Book Seat™ er designet til lækker læsning.

The Book Seat™ fås i alt i 9 lækre farver. 
Find den på: www.bookseat.dk eller ring på: 4640 1295

Udsalgspris: kr.: 299,- ... en oplagt gaveidé!

Juleweekendophold 
Fredag-søndag – 2 overnatninger 
Fredag  – »check in« fra kl. 15.00
Hjemmebagte æbleskiver og gløgg
Aften: 3 retters menu/buffet

Lørdag 
fra kl. 8.00-10.00: Bennikgaards morgenbuffet 
· Hjemmebagte æbleskiver og gløgg kl. 15.00 
· 3 retters menu/buffet – hvor vi serverer den 
  lækreste julebuffetLørdag er der livemusik

Søndag
fra kl. 8.00-10.00: Bennikgaards morgenbuffet 
· Afrejse kl. 11.00 

Pris pr. person ved overnatning i dobbeltværelse kr. 1.795; 
Mulighed for kort weekendophold 1 nat, pris pr. pers. kr. 1095; 
Tillæg for enkeltværelse 175; kr. pr. nat 
Tilbuddet gælder fra 27. november til 20. december 2015 

Jul som i gamle dage 
på Benniksgaard Hotel

Sejrsvej 101, Rinkenæs · DK-6300 Gråsten 
Tlf (+45) 7465 0949 · info@benniksgaardhotel.dk · benniksgaardhotel.dk

Hyggeligt hotel i landlige omgivelser, 
med udsigt til Flensborg Fjord. Kun 10 
km fra den dansk/tyske grænse.

Juleaften 
m/rigtig julemad, koncert, hygge, 
pakkeleg, gløgg, æbleskiver 
og meget mere.  
Fra DKK 1.999,- pr. pers. 

Nytårsaften
m/dejlig mad, livemusik, kaffe og 
cognac, champagne og meget mere. 
Fra DKK 2.199,- pr. pers.

JUL & NYTÅR 

Afslapning 
Landlig idyl
Gode råvarer

Hygge
Nærvær

HUSK 

vi tager imod 

gavekort fra 

Small Danish 

Hotels
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dyre julegaver
muligheder for at gøre et fund til billige penge, og julegaven kan få et personligt præg, ved at man selv laver den

fortsat fra
forrige side

”Man kan tillade sig at eks-
perimentere noget mere, for-
di det ikke har kostet så me-
get, og man støtter også et 
godt formål. Der foregår rig-
tig meget forurening, når nye 
ting produceres, og det kan 
man spare miljøet for ved at 
gå i genbrug. Jeg er heller ik-
ke verdens bedste til at give 
penge til forskellige specifik-
ke velgørenhedssager. Til 
gengæld støtter jeg med rig-
tig mange kroner om året, 
når jeg køber gaver, tøj og an-
det i genbrugsbutikker,” for-
klarer hun.

Hun påpeger, at for mange 
kan en af grundene til at gå 
uden om genbrugsbutikker-
ne være en psykologisk barri-
ere, hvor man tror, at man 
kun kan glæde en anden ved 
at købe noget nyt, der kan 
byttes. 

I den sammenhæng anbe-
faler hun, at man prøver at 
bryde den barriere ned for 

eksempel ved at give gaver, 
der kombinerer genbrug med 
noget nyt.

”Jeg arbejder meget med 
konceptgaver. Man kan for 
eksempel finde en flot vinka-
raffel i genbrug og købe en 
god flaske vin til. En anden 
mulighed er en gammel te-
kande med god te til. Jeg pa-
truljerer genbrugsbutikkerne 
i god tid for at finde gode ga-
ver. Tit kan du finde splinter-
nye ting, så det behøver ikke 
være et kæmpe projekt at  
købe gaver i genbrug,” for-
klarer Marie-Louise Rosen- 
gaard.

43-årige Signe Kjær Høiberg 
har de seneste år selv lavet 
flere af julegaverne sammen 
med sin otteårige søn Gustav.

Sidste år lavede de collager 
ud af blade, som blev ram-
met ind og givet som gave.

”Jeg kan se, at plakaterne 
stadig hænger rundt om-
kring, så enten er folk meget 
glade for dem eller meget 
høflige,” griner hun og næv-
ner gode portrætter som en 

mindre tidskrævende gave-
mulighed. Signe Kjær Høi-
berg tyr til den hjemmelave-
de løsning, fordi der ikke er 
penge til dyre julegaver, men 
hun føler ikke, hun går på 
kompromis ved selv at frem-
stille gaverne.

”Jeg synes, der kan være 
noget smukkere ved at have 
brugt tid på og gjort sig uma-
ge med at lave en gave selv 
frem for at gå ned og købe 
noget for at få det overstået. 
Den hjemmelavede gave kan 
udtrykke den kærlighed, 
man gerne vil vise og give vi-
dere til et andet menneske,” 
forklarer hun og fremhæver, 
at det gør gaven mere person-
lig, når det ikke er noget, der 
kan købes i enhver butik.

”Jeg bliver selv rigtig glad 
for at få noget, som mine 
veninder har gjort sig umage 
med, for eksempel hvis de 
har strikket en trøje eller la-
vet nogle fleecehandsker. Det 
gør mig beæret, at de har 
brugt tid på at lave det til 
mig,” siger Signe Kjær Høi-
berg. 3 Otteårige Gustav laver selv julegaver sammen med sin mor, Signe Kjær Høiberg. – Privatfoto.

Julens historie  Julemuseum og Julebutik  
 Jul på Torvet – boder med godter, mad og 

drikke  Juletræsskov med overraskelser   
 Ildgøglere  Fredagsjul – mød nisserne  

Programmet varierer – se mere på dengamleby.dk/kalender/jul

NYHEDFredage åbenthelt til kl. 21

Den meget smukke udstilling er 
stadig et besøg værd, og der er 

mange fine julegaveidéer 
blandt billederne.

Ring for aftale, evt. med frokost 
eller kaffe og efterfølgende 

omvisning.
 

Kærlig hilsen
Jonna
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