”Bæredygtig Jul med Natur & Ungdom” på Folkestedet i Carl Blochs Gade.
I samarbejde med Folkestedet inviterer Landsforeningen Natur & Ungdom til et brag af et kreativt julemarked
med fokus på natur og bæredygtighed 18.- 19. november på Carl Blochs Gade i Aarhus C.

Landsforeningen Natur & Ungdom ønsker, at endnu flere børn, unge og familier skal opleve, hvor spændende
og dyrebar naturen er. Derfor står den grønne forening bag et brag af et kreativt julearrangement med fokus
på natur og bæredygtighed i Folkestedet på Carl Blochs Gade i Aarhus C, 18.-19. november kl. 11-16. Til
julearrangementet kan børn, unge og familier lave sjove og hyggelige naturaktiviteter samt lave julegaver og pynt.
Eksempler på aktiviteter og gaveideer:
§ Adventskranse og juledekorationer.
§ Julepynt af naturmaterialer såsom snittede nisser og trolde.
§ Julegaver som træ- og gevirsmykker.
§ Kokosskaller med fuglemad og fuglebure.
§ Hjemmelavede bålpandekager.
§ Grillede jule-insekt-snacks.
§ Naturlege som fx ”natur-bingo”.
Der er gratis entré for alle, men deltagelse i aktiviteterne kræver medlemskab, som kan købes ved indgangen.
Sammen med medlemskabet tildeles fem aktivitets- og/eller madbilletter. Prisen for en hel weekends
aktiviteter, oplevelser og ting, man kan få med hjem, er kun 100 kr. for voksne samt 75 kr. for børn (op til 18
år) og studerende. Er man allerede medlem af Natur & Ungdom, får man fem billetter gratis.
FAKTA
Hvad: Bæredygtig jul med Natur & Ungdom
Hvor: Folkestedet, Carl Blochs Gade, Aarhus C
Hvornår: 18.-19. november kl. 11-16
Læs mere: www.nogu.dk
Følg begivenheden på facebook her: https://www.facebook.com/events/1962218507394267/
OM NATUR & UNGDOM
Landsforeningen Natur & Ungdom er Danmarks grønne forening for børn og unge – og ”grønne” familier.
Foreningens formål er at fremme børn og unges interesse og forståelse for natur og miljø. Natur & Ungdom
skaber oplevelser og fællesskaber både for børn og voksne i 15 lokalafdelinger landet over – og blandt andet i
Aarhus – hvor der er plads til fordybelse, nye opdagelser og ikke mindst nye måder at opleve naturen på.
Foreningen har sekretariatskontor på Klostermølle ved det naturskønne Mossø, hvor der afholdes kurser,
lejrskole, naturskole og naturformidleruddannelse. Gennem vores lærerige aktiviteter og oplevelser lærer
børn og unge at færdes i naturen med respekt for natur og miljøet.

Natur & Ungdom - Klostermøllevej 48 A, 8660 Skanderborg -Tlf. 31 20 56 00 - mail: nogu@nogu.dk
CVR: 63852228 - Hjemmeside: nogu.dk - Facebook: http://www.facebook.com/NaturUngdom

