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Savner du ideer til, hvad I skal lave, når I har fået overtøjet på og 
er taget på tur i det fri? Vinder sofa, skærm og den varme stue 
altid, når I skal finde på noget at lave med ungerne? Så er det dig, 
vi gerne vil have med Ud i naturen med De grønne pigespejdere.

I et nyt forløb inviterer De grønne pigespejdere i samarbejde  
med lokale samarbejdspartnere, piger i alder en 3-6 år og  
deres familie med ud i naturen med andre familier til herlige 
friluftsoplevelser. Seks gange i løbet af foråret er der  
program i øjenhøjde med børnene.

Over de seks gange kommer I blandt andet til at:
•  kigge nærmere på skovens dyr og insekter
•  hygge omkring bålet med en snack I selv er med til at lave
•  tage på løb i skoven
•  lave trolde af de ting I finder i naturen
•  tage sjove familiebilleder

Få fælles oplevelser i naturen  
– for alle aldre Vi har ideerne, skoven har rammerne  

og du og familien fylder dem ud
I bliver tilknyttet en pigespejdergruppe i jeres  
lokalområde. De grønne pigespejdere har tilrette-
lagt et skræddersyet forløb med aktiviteter til piger 
ifølge med en voksen. Vi har 100 års erfaring med 
at lave aktiviteter for børn i naturen. Så I er sikre på 
at få nogle helt særlige, fælles oplevelser, som I kan 
mindes længe efter. 
Alle deltagere får en specialdesignet aktivitets-
rygsæk med hjem – så der er allerede pakket til 
endnu flere ture i det grønne.

Hvem kan være med?
Ud i naturen med De grønne pigespejdere er for 
piger mellem 3-6 år og deres familie. I kan vælge at 
deltage hele familien – mor, far og søskende – eller 
det kan være jeres datter sammen med en voksen, 
hun er tryg ved. Det er op til jer. Uanset hvem I  
kommer, så garanterer vi, at I kommer til at være 
sammen på en ny måde og have det sjovt i selskab 
med andre familier med jævnaldrende børn.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i Ud i naturen. Den lokale  
pigespejdergruppe står for aktiviteterne. I skal blot 
henvende jer til De grønne pigespejdere i området.

Kontakt
Vil du vide mere om Ud i naturen med De grønne 
pigespejdere eller kan du ikke vente med at til-
melde dig, så kontakt projektleder Karen Balck 
Sørensen på kbs@pigespejder.dk eller ring  
til 33 12 95 38 og hør mere.

Samarbejdspartnere & donationer

Hvorfor skal vi ud?
Undersøgelser viser, at familier med små  
børn bruger naturen mindre end resten af  
danskerne. Derfor skaber pigespejderne med  
projektet Ud i naturen med De grønne pige-
spejdere en række skræddersyede aktiviteter til 
småbørnsfamilier, så de kan få gode oplevelser 
i det fri, være sammen på en ny måde og blive 
glade for at bruge naturen. 


