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“En upplevelse tillsammans 

är bra för minnena kommer vi 

alltid att ha.

Använd vår kalender som gör  

att något kul händer.

Så strunta i att shoppa loss  

och skapa minnen via oss.”



God Jul!
Önskar Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk i Karlstad

Så här gör du! 

Skriv en aktivitet på varje lapp

Vik in alla hörn mot mitten

Fäst flikarna på baksidan med tejp 
eller ett fint klistermärke

Trä ett snöre igenom lappen

Häng upp din fina kalender och låt 
december bli full av övverraskning-

ar!

Upplevelser istället 
för prylar

Här får du en fin fin eventkalender 
i julklapp från oss.

En kalender som du skriver ut själv 
och fyller med aktiviteter istället 
för att fylla på hemmet med onödiga 

småsaker. 

Ibland ändras planerna och hinner ni 
inte göra dagens aktivitet; spara 
som presentkort och njut längre!
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Förslag till kalendern
Julrelaterat
Baka lussekatter 
Baka pepparkakor 
Göra/dekorera pepparkak-
shus 
Julpyssla  
Rita egna julkort 
Göra julgodis 
Pynta granen 
Gå på julmarknad 
Pyssla julklappar till 
släktingar

Uteaktiviteter
Åka skridskor 
Åka pulka 
Utflykt med matsäck 
Kolla på stjärnhimlen och 
leta stjärnbilder 

Göra snögubbe & snölykta 

Övrigt
Åka till badhuset 
Åka till en park 
Gå på teater 
Gå till biblioteket och 
låna böcker 
Välja vilka som ska bju-
das hem till helgen 
Övernatta hos en släkting 
Läsa godnattsaga en hel 
timme 
Läsa valfri bok på efter-
middagen 
Titta på gamla foton 
Låta barnet lära dig 
något, t.ex ett spel 
Kolla roliga Yotube-klipp 
Fotbad 
Välja film 
Se ett naturprogram på 
SVT-play 

Pyssligt
Sy något enkelt tillsam-
mans (t ex tygkasse) 
Lära sig/testa något 
nytt(ex sticka, virka, 
brodera) 
Trycka på tyg (med stäm-
plar eller potatis) 
Snickra en fågelholk

Spela spel 
Lägga upp ett stort pus-
sel

Lekar
Gömma nyckel 
Kurragömma
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