
Plocka fram julsakerna; inventera,  
rensa och spara det finaste.  

Saknas något? Kolla in secondhand
affärerna, eller fynda på Tradera!

2:a advent!
Tänd andra ljuset och skriv en lista på 
vad julen betyder för dig, vad som är 

vikigt och vad som stjäl onödig energi. 

Ge dig själv en stunds tacksamhet i julklapp.  
Tacksamhet till dig själv och allt det fina som finns  

i ditt liv. God jul! 

Fredagsfys  
innan  

fredagsmys. 
Ta en löprunda 

eller en runda på 
gymmet innan 

du landar  
i soffan.

Fyll på med Vitamin C och 
köp hem olika citrusfrukter! 

Gott i teet, i gröten, i salladen 
och dekorativt som bara den!

Gör en ny 
spellista på 
Spotify med 
bara härlig 
julmusik!

Planera julaftonsoutfiten!  
Är skjortan struken, är klänningen ren,  

är strumpbyxorna hela? Kanske uppdatera 
med ett gäng fina broscher, ett diadem eller 

extra fina strumpbyxor?

Det finns flera fina alternativ 
till att köpa presentpapper. 

T.ex. tidningspapper,  
paketsnöre och en lingonkvist. 

Eller ett hand ritat papper?  
Ta hjälp av Pinterest!

Läs en julig novell, för dig  
själv eller tillsammans med 

familjen.

1:a advent!
Tänd första ljuset och njut av en adventsfika. 

Pimpa kaffet med en nypa kardemumma  
och kanel. Eller stoppa ett par kryddnejlikor 

i en apelsinskiva och lägg i teet.

Åk till skogen/sjön/stranden/landet och  
gå en riktigt härlig långpromenad. Ta med  

en termos kaffe eller varm choklad  
och fikabröd.

Gå på (kompis)dejt och ta en mysig  
 het  drink på stan.

Uppesittarkväll  
med Nobel?  

Njut av en extra god, 
julig efterrätt denna 

måndag.

Köp en julig växt  
eller blomma till 

hallen för ett juligt 
välkomnnade!

Baka något gott!  
En mjuk pepparkaka, en 
sats muesli eller kanske  

ett vörtbröd?
Klä dig varmt och  

ta en fika utomhus!

Pyssla något fint tillsammans med  
vännerna/barnen/familjen/kärleken 

eller allihop!

Se en julfilm  
du minns från  
din barndom!

Gör inga ärenden idag. 
Ta istället ett varmt bad 
ikväll och pausa från allt 

som har med  
julstress att göra.

Skriv ett gäng julkort. Kanske 
gör du julkorten själv? 

3:e advent!
Tänd det tredje ljuset och  

skänk en tanke och en slant  
till något som ligger dig  
extra varmt om hjärtat.

Den enda regeln för hur många lussebullar man får äta,  
är att man får äta så många lussebullar man vill,  

tills man inte vill ha fler.Fyll på förrådet av  
stearinljus och värmeljus.

Unna dig själv 
något speciellt 

idag! En present, 
en massage eller 
gå ut och ät en 

riktigt god lunch!


