MILJØVENNLIG BURSDAG
I år fyller Miljøagentene 10 år! I løpet
av disse ti årene har det skjedd veldig
mye spennende, og vi håper å få til
mye gøy også i tiden fremover!
Kanskje skal du også snart feire din
egen bursdag? Hvorfor ikke gjøre den
så miljøvennlig som mulig? Her får du
noen bursdagstips fra Miljøagentene
på Nesodden!

GAVER
Det er best for miljøet å kjøpe en gave som ikke går
lett i stykker. En som varer og som kan glede den
som får gaven, over lengre tid.
Det går an å spleise med venner om en gave! Da får
dere råd til noe finere og mer ordentlig, og bursdagsbarnet får færre ting som tar opp plass på rommet.
Det er også fint å gi bort opplevelser, som en tur
på badeland eller kino. Eller hva med å kjøpe et
medlemskap, i for eksempel Miljøagentene?

INVITASJONER
Lag invitasjonen for hånd på resirkulert papir. Klipp
ut artige bilder fra aviser og magasiner og lim på, for
å sette ditt eget morsomme preg på invitasjonen!
Det er lurt å skrive på invitasjonen hva du ønsker
deg. Da er det større sjanse for at du får noe du har
bruk for!
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INNPAKNING AV GAVER
Ikke bruk glanset papir, da det ikke kan gjenvinnes.
Men får du glanset papir, pakk det pent sammen
og bruk det om igjen! Pakk inn gaver i avispapir/
gråpapir eller stoff! Stoffet kan brukes igjen og
igjen. Vi kan også la gaven ligge i en (hjemmesydd)
stoffpose, og la det være en del av gaven.

PYNT
Lag pynt som kan brukes år etter år. Bursdagspynt kan for eksempel lages på juleverksted, når
dere har fått laget nok julepynt!
Ha en egen bursdagskasse med bursdagspynt, akkurat som vi har med julepynt. Bursdagspynten bør
være spesiell og bare brukes når det er bursdag.

BORDDEKKING
Unngå å bruke engangsservise og - bestikk. Bruk
heller fargerikt plastservise! Det er lett å vaske, kan
brukes mange ganger og blir ikke så lett ødelagt.
Til duk kan du bruke en solid plastduk. Den kan
brukes om og om igjen.
Det er også best å droppe sugerør. Sugerør er
unødvendig bruk av plast!

Ha en fin miljøvennlig bursdag!

BURSDAGSMAT
Server små porsjoner, så slipper du å kaste mat!
Og husk at all maten kan lages økologisk, også
bursdagskaken. Det er bare å bruke økologiske ingredienser! Andre økologiske matretter som er kult
å ha med i en bursdag er:
Øko-grillspyd med for
eksempel pølser/falaffel
og grønnsaker
Øko-pølser og hjemmebakte pølsebrød

Øko-pizza
Øko-grønnsaker
med dip
Øko-pizzasnurrer
Øko-vafler

Og det er alltid stas når det blir delt ut godteposer
i bursdagsselskap. Godteposen kan inneholde
økologisk godteri!
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