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Hvis du har fået fat i denne bog, er det 
nok, fordi du gerne vil have barnet eller 
børnene i dit liv til at bruge mere tid 
udenfor og knytte sig til naturen. Det  
kan nemt føles, som om vi alle – både 
børn og voksne – bruger alt for meget 
af vores tid indenfor og mister vores 
forbindelse til naturen.

Hvis børn ikke har mulighed for at  
knytte sig til naturen, går de glip af en 
fantastisk mulighed for at udvikle deres 
selvstændighed, tage hurtige beslut- 
ninger, lade op, reflektere og udforske  
deres egen indre verden og følelser. De 
får ikke et forhold til den natur, der mere 
end nogensinde før har brug for vores 
beskyttelse. Videnskabelige under- 
søgelser har vist, at hvis man som barn 
bruger tid i naturen, har det en positiv 
indvirkning på ens mentale helbred resten 
af livet. Det er en fantastisk investering i 
barnets fremtidige lykke. 

Vi har ofte en fornemmelse af, at børn  
er nødt til at tage del i en masse fritids- 
aktiviteter med andre børn eller gå til 
sport for at blive stimuleret, men det 
skønne ved naturen er, at man ikke  
behøver at gøre noget for at få gavn af 
den. At give børn tid til at lege spontant  
– og tid til bare at være til – er også 
meget værdifuldt.

En anden fantastisk ting ved naturen er, 
at man kan finde den selv i byområder, 
hvis man leder længe nok. Selvom det er 
vidunderligt, hvis man har tid til at tage 
på landet, behøver man ikke at finde et 
uberørt vildnis for at knytte sig til naturen.  
Nøglen er at tage sig tid til at finde den 
lige uden for din egen dør og sætte pris 
på det, du finder. Jeg håber, at denne bog 
kan hjælpe med at give idéer og inspira-
tion til alle familier, som gerne vil opsøge 
og beskytte naturen, ligegyldigt hvor  
de bor. 

til forældre og lærere
Naturen er et vidunderligt sted at have 
det sjovt, slappe af, udforske og udvikle sin 
selvstændighed. Men den kan også være et 
farligt sted, hvis vi ikke tænker over vores  
handlinger og følger nogle sikkerhedsregler.

Følg altid disse regler for at opholde 
dig sikkert udenfor:

     Vær sikker på, at der er en voksen i 
nærheden, og gå ikke ud af syne.

     Den voksne bestemmer, hvor langt du 
må strejfe væk, afhængigt af hvor I er.

     Vær ekstra forsigtig i nærheden af 
damme, floder og havet. Vand kan  
være farligt og uforudsigeligt.

     Tænd aldrig bål, og brug ikke skarpe 
værktøjer uden hjælp fra en voksen.

     Spis aldrig noget, du finder udenfor, 
uden at spørge en voksen først! Nogle 
ting ser måske velsmagende ud, men  
er i virkeligheden giftige og kan gøre  
dig syg.

     Lær om dyrelivet i det område, du  
udforsker. Hvis du bor i et område,  
som også er et levested for farlige  
eller giftige dyr, så følg reglerne i  
lokalområdet, så både du og dyrelivet 
kan færdes i tryghed.

     Vask dine hænder, når du kommer 
hjem, særligt før du spiser.

Vær altid forberedt på vejret! 

     Hvis du skal et sted hen, som måske er 
mudret eller glat, så tag gummistøvler 
eller skridsikre sko på. 

       Tag en vandtæt jakke på for at forblive 
tør, hvis det begynder at regne.

     Husk at tage solcreme på. Solen kan 
skade vores hud, selv på en overskyet 
dag om foråret eller sommeren.

     Husk at tage en flaske vand med på 
tur – at udforske udendørs kan gøre dig 
tørstig, især på en varm sommerdag.

Ophold dig sikkert udenfor



Dette er mit løfte, mit tilsagn, mit ord,
der gives her foran moder Jord:
Jeg vil være ven med naturen.

En god ven tænker sig om og lytter,
står klar til at være den andens beskytter,

og den slags ven er jeg med naturen.

En god ven forstår den andens behov
og giver plads til både alvor og sjov,
og den slags ven er jeg med naturen.

En god ven står fast og vil ikke forsvinde,
selvom en kamp er svær at vinde,

og den slags ven er jeg med naturen.

Dette er mit løfte, mit tilsagn, mit ord,
der gives her foran moder Jord:
Jeg vil være ven med naturen.

Venskabsløftet



Når vi er venner med nogen, er vi interesserede i dem.  
Vi kan godt lide at bruge tid sammen med dem  
og finde ud af, hvad de kan lide og ikke kan lide. 

Jo bedre vi kender nogen, og jo tættere vi kommer på  
dem, jo mere bekymrer vi os om dem og ønsker dem lykke.

Det er det samme med naturen – når vi tilbringer  
mere tid i naturen, interesserer vi os mere for  
den og ender med at holde oprigtigt af den,  

så vi gerne vil passe på den. Så hvis vi vil være  
gode venner med naturen, så lad os starte med  

at lære den bedre at kende …

Lær naturen at kendeLær naturen at kende


