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KUNSTEN AT GIVE PENGE...
I gamle dage ønskede man sig et par varme vanter, fordi man manglede dem. I dag har de fleste alle-
rede købt det, de ønsker sig, og derfor er det svært at finde på gode gaver.  At få et gavekort til en 
bestemt forretning, en skønhedsklinik eller andre steder gør, at modtageren er bundet til netop at 
skulle købe gaven det sted.  At kunne gøre gaven personlig, når den indeholder ”kolde kontanter” og 
samtidig give modtageren mulighed for selv vælge er en kunst, som du nu bliver kastet ud i, og jeg er 
sikker på, at du vil opleve, at dine personlige pengegaver vil bringe stor lykke og glæde. 
Idéen til denne bog er opstået ved, at jeg ofte selv har lavet og foræret den slags gaver væk. Gaver, 
der gerne skulle indeholde en vis portion overraskelse og ofte præsenteret sådan, at de ikke umid-
delbart blinkede af PENGE… Andre gange, fx til konfirmationer, har jeg bl.a. givet kufferten, der var 
fyldt med millioner, eller fodbolden, der var lappet til med sedler - de gaver vakte også stor jubel. 

Mange hilsner fra Tina

Da jeg viste billeder af disse pengegaver på 
min blog, skabte det stor interesse, og da jeg 
efterfølgende åbnede op for, at bloglæserne 
kunne skrive, hvad de manglede en idé til, 
så kom der rigtig mange spørgsmål. De 
spørgsmål samt mange andre er nu omsat til 
idéer her i bogen, og jeg håber, at du vil blive 
inspireret, og at dem, du giver pengegaver til, 
vil blive begejstret. 

Du kan altid finde masser af idéer i min blogs 
idébank - eller under Fif til festen. Du kan se 
mere om mine andre udgivelser ved at klikke 
her. 
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DRop telegrammEt og humørkOrtet
Mange gange kan det føles lidt koldt at give kontanter i gaver.  Ofte køber man et kort eller et telegram, som 
matcher modtageren eller begivenheden for at have noget at lægge pengesedlerne i og for at gøre det mere 
personligt. Idéerne her i bogen har det til fælles, at du sparer udgiften til kortet og i stedet køber rekvisitter 
i enten en genbrugsforretning, i supermarkedet, i Tiger, i Søsterne Grene eller lignende steder, hvor det ikke 
koster alverden. Måske kan du komme til at ”låne” et par sko, en fodbold eller andet fra personen, der skal 
modtage gaven. Det gør ikke gaven mindre personlig - eller mindre humoristisk for den sags skyld. 
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