Ressourcebevidst pakkeleg
– eller Gave battle
Glem almindelig pakkeleg med terninger – her battler man med ord om gaverne. Det er ressourcebevidst,
fordi man ikke må købe nye ting, og fordi hver gave skal gå til den, som har mest brug for den.
Sådan her foregår det:
1) Alle deltagere medbringer 1-4 pakker. Det må ikke være nyindkøbte gaver, men alene noget man har
liggende, men ikke mere bruger OG som man tror andre kan få glæde af (et spil, noget pynt, køkkengrej, et
tørklæde, en bog, hvad som helst).
2) Gaverne skal ikke være pakket ind i papir, men lægges i gaveposer eller æsker, så de nemt kan hives op
og ned.
3) Til ressourcebevidst pakkeleg spiller man ikke terninger om gaverne, men lader gaverne cirkulere rundt
om bordet, så alle kan kigge på dem. Hver deltager har nogle stykker papir med deres navn på. Når man så
ser noget, man gerne vil ha, lægger man sit navneskilt ned i posen sammen med gaven. Det her er bedre
end juleaften: man får en lang stribe af gaver – uden at hænge på dem, man ikke vil have ;-)
4) Når gaverne har cirkuleret rundt til alle, kommer de tilbage til den, som kom med gaven. Nu skal det
afgøres hvem, som skal ha gaven. Giveren kigger ned i posen og ser hvilke navneskilte, der ligger i. Er der
kun et navneskilt, får vedkommende gaven
5) Hvis der er flere, som gerne vil have samme gave, så har vi en battle. De skal hver især argumentere for,
hvorfor netop de har allermest brug for den. Denne del plejer at være total sjov, når de interesserede
snakker for deres syge moster i kamp om gaverne. Giveren afgør, hvem som skal have pakken.
6) Måske er der nogle gaver, som ingen vil have. Og dem må giveren så tage med sig hjem igen. Men inden
da kan man lige tage en Walk of shame: hvor man viser de gaver frem, og ser ad om der alligevel ikke skulle
være en aftager.
Naturligvis er der prestige i, når ens gaver er så spændende, at der er kamp om dem :-D
Forberedelse
Til legen skal man have små papirlapper, hvor deltagerne kan skrive deres navn på. På forhånd skal man
bede deltagerne medbringer 1-4 gaver, som hver ligger i en gavepose. PS: Tænk over hvor mange gaver det
bliver i alt. Hvis man skal være 10 deltagere og hver har 4 gaver med bliver det 40 gaver i alt – det kan godt
tage lang tid at gå igennem. Hvis man vil gøre det kortere, så sig 2 gaver pr person.
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Gem gaveposer fra indkøb, så de kan bruges til at cirkulere
gaverne i. Og så man kan lægge sit navneskilt ned til gaven på
de ting, man godt vil ha.

