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Markedet for alternative julegaver 
er stort. Problemet for fl ere av oss 
i disse førjulstider er jo ”Hva 
skal jeg gi til en som har alt?” 
Det fi nnes nemlig gode 
alternativ til ting og tang 
som mottas med et høfl ig 
takk og en smule påtatt 
begeistring. 
Andre trenger gaver for 
å få et bedre liv. 
Det enkleste i våre 
dager er å gå inn på 
internettsidene til orga-
nisasjonen du vil støtte. 
Her er noen eksempler:

Det norsk Misjonsselskap (NMS)
Ved å kjøpe klimagriser støtter du et 
prosjekt i Kina som gir en enklere 
hverdag og nye muligheter for fat-
tige familier på landsbygda i Hunan 
provinsen.

Normisjon 
Du kan kjøpe årets julekort fra Normi-
sjon. På baksiden av kortet fi nner du 
en julehilsen samt at du kan skrive 
mottaker og avsender og hva pengene 
skal gå til. Dersom du vil ta en titt på 
Normisjons mange prosjekter, kan 
du gjøre det ved å klikke deg inn via 
internett. 

Blå Kors 
Familiespillet Sirkus Filiokus - 3 jule-
ønsker i 1 gave. Det samler familie og 
venner i spenning, latter og lek.  Det 
gleder den som får og den som gir - og 
det hjelper et barn i julen!
Kjøper du spillet er du med og støtter 

Blå Kors i arbeidet med å hjelpe barn 
  med foreldre som ruser seg. Visste du 
    forresten at du er medlem i Blå 
      Kors? Den norske kirke er nemlig 
          kollektivt medlem i Blå Kors. 
              Dette skjedde ved at organi
                sasjonen Rusfri og Blå Kors 

slo seg sammen i 2008.

Frelsesarmeen
I år sørger Rita Eriksen for 
en varm, tradisjonell jul. 
Platen byr på for eksempel 
Stille natt, Det lyser i stille 
grender og Jeg er så glad 

hver julekveld, som er en duett med 
datteren Andrea.  

Kirkens nødhjelp
Kirkens Nødhjelp gir deg muligheten 
til å fi nansiere en Geit, Vann eller en 
Gris for en familie som trenger det. 
Eller du kan kjøpe et handlenett. Eller 
kanskje du velger å støtte Kirkens 
Nødhjelps arbeid mot hiv- og aids ved 
å kjøpe ”kondomer” i julegave?

Amnesty International
Du kan enkelt gi et Amnesty-med-
lemskap i julegave. Du kan velge om 
Amnestys velkomstpakke skal sendes 
til deg eller direkte til mottaker.

Røde kors
Gi bort et fadderskap i Norges Røde 
Kors. Hjelp barn å komme seg vekk 
fra gata og slummen. Hjelp dem med 
skolegang og gi dem håp.

Mulighetene er mange - også når det 
gjelder "alternative" julegaver. 
Valget er ditt!                           nts

Trenger du tips til alternative julegaver i år?
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