Din tro på naturen
Naturen er vores bedste ven, det er derfor
vigtigt at vi passer på den men at vi også
bruger den.

Green Awards er en sjov og anderledes

aktivitetsdag i Måløv Naturpark og ved Måløv
Kirke, som finder sted søndag d. 22 maj kl
13.30 - 16-30

Du vil på denne dag opleve hvor vigtig vores

natur er, og hvor meget mere end bare træer

der er ude foran vores vindue. Derfor viser vi

DIG hvordan miljø og klima kobles sammen
med kristendommens budskaber, hvor
naturen er hovedpersonen.

#Greenawardsmaaloev

Green Awards Måløv

Dette arrangement stræber efter at blive en

og Kirken i Måløv D. 22/5 kl. 13.30 -

#Dintropånaturen

del af Måløvs fremtid. Dette betyder at en
succes vil blive til endnu et arrangement.

Derfor håber vi og tror på at dette bliver en
succes og kan skabe noget godt for Måløv.

Støt derfor denne dag ved at deltage. Det er

GRATIS og helt frivilligt. Ingen tilmelding, det
kræver blot at du dukker op på dagen.

Et arrangement af KFUM spejderne
16.30 i Måløv Naturpark.
Gratis og Ingen tilmelding.

Aktiviteterne
Vand
Brød

Planter
Fisk

Hvad kan du forvente?

Vind en Award

En dag fyldt med sjov, hvor aktiviteterne altid

For at vinde en Award skal du gøre dig særligt

4 aktiviteter, om man vil deltage i 1 eller 4 er

Man har gjort noget ekstraordinært, brudt sine

vil stræbe efter at give dig viden. Der vil være
op til dig.

bemærket. Men hvordan gør man nu det??
grænser eller noget nyt.

Man kan vinde en Award inden for tre

kategorier: Kreativ, Modig og Samarbejd

Du kan prøve en række forskellige aktiviteter,

stærk

hvor du får mulighed for at få en masse viden,
sjove oplevelser og ikke mindst kunne blive

tildelt en ’Green Award’ hvis du er en af dem

der på en særlig betænksom måde bruger og
værner om miljøet og naturen

Vand: Det rene vand og vand i forvandling
Brød: Bag brød på sten

Planter: Planter til mad og skønhed
Fisk: Til mange og i godt havmiljø

Aktiviteterne tager udgangspunkt i nogle
kristne lignelser.

Så tag din ven eller veninde med!

Den Kreative: Dette er en person som tænker
anderledes; nytænkende og kan tænke ud af
boksen.

Den Modige: Er en person som tør være sig

selv og udvikle sine grænser. Kan håndtere sin
egen frygt og overvinde dem

Den samarbejds stærke: Personen tænker altid
på andre før sig selv, og vil finde det bedste i
andre.

