
Lav et arrangement og inviter flere ud på

NATURENS DAG
Planlæg en aktivitet og vær med til at invitere dan-

skerne ud på natur- og friluftsoplevelser på 
Naturens Dag søndag den 8. september 2019



www.naturensdag.dk

Sådan er I med 
på Naturens Dag 
Forbered et arrangement. 
Det kan være  stort eller lille, 
alene eller sammen med 
andre organisationer, med 
kommunen, en af Frilufts- 
rådets kredse eller en af 
Danmarks Naturfrednings-
forenings afdelinger.

Fra 1. maj kan I annoncere 
jeres arrangement på

Temaet 
Årets tema er Mærk naturen. Med temaet inviterer vi alle med ud. 
I kan være med ved at lave et aktivitet eller et arrangement, der 
inspirerer både naturkendere og nye grupper ud i naturen. Et ar-
rangement kan være jeres kerneaktivitet eller noget helt særligt 
- tilsammen viser vi naturens mangfoldighed, og at der i naturen 
er mange muligheder for oplevelser og fællesskaber.

Med Naturens Dag skaber vi positiv opmærksomhed om naturen, 
om lokale friluftsorganisationer og om friluftslivet.
Naturens Dag er samtidig en god mulighed for at synligøre netop 
jeres friluftsaktivitet og nå ud til nye medlemmer.

Synlighed for din forening og dit arrangement 
Naturens Dag afholdes af Danmarks Naturfredningsforening 
og Friluftsrådet, som markedsfører de mange arrangemen-
ter og aktiviteter på Naturens Dag. Det gør vi blandt andet 
ved hjælp af www.naturensdag.dk, hvor besøgende kan finde  
jeres arrangementer. En stor PR-indsats sikrer, at Naturens 
Dag når bredt ud og bliver en landsdækkende succes. Som 
frivillige arrangører modtager I hjælp og materialer til at  
gennemføre og synliggøre arrangementerne lokalt. Naturens Dag 
er støttet af Nordea-fonden. 

Naturens Dag er en landsdækkende kampagne, 
der skaber opmærksomhed om naturoplevelser 
og friluftsliv. Din forening kan være med til 
at invitere danskerne på et væld af aktviteter 
og oplevelser i naturen. I 2018 deltog mere end 250.000 
danskere på Naturens Dag og i ugen op til. På selve da-
gen var der 330 arrangementer i hele landet.

Invitér danskerne 
på unikke naturoplevelser


