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Bliv frivillig i Red Barnets 

Naturklub i Vejle 

Naturklubben i Vejle er et klubfællesskab for børn i udsatte positioner, i alderen 6-12 år.  

Klubben har et helt særligt fokus på gode og givende oplevelser i naturen - specielt i den bynære natur i 

lokalområdet.  Som frivillig er du med til at planlægge og afholde aktiviteterne og sikre, at alt sker i et sjovt, 

trygt og inkluderende fællesskab, der styrker børnene og giver dem positive oplevelser i hverdagen. 

Børn og frivillige mødes til fælles aktiviteter i naturen hver tirsdag kl. 16.30 -18.30.  

 En klubgang indeholder typisk udendørs lege og aktiviteter, hvor børnene skal samarbejde, være kreative 

eller bare grine og brænde krudt af. Nogle aktiviteter har fokus på at vække børnenes nysgerrighed på naturen 

ved at inddrage naturelementer, fx genkende træer og fugle, eller laver forhindringsbane af naturmaterialer. 

Ofte indgår bål og madlavning udendørs. 

Som frivillig i naturklubben er du med til at planlægge og afholde klubaktiviteter for børnegruppen. 

Aktiviteterne skal være sjove, trygge og inkluderende og bruge naturen som ramme og aktivt element. Du 

deltager i planlægningsmøder og er en del af et aktivt og engageret frivilligteam. 

Derudover bliver du en tryg og stabil voksen og rollemodel, som børnene knytter sig til og inspireres af. 

Vi søger dig der: 

 Har erfaring med eller lyst til at lave aktiviteter med børn i naturen 

 Har lyst til sammen med de andre frivillige at planlægge de enkelte klubgange, så I sikrer, at indholdet 

og rammerne er tydelige for børnene 

 Har lyst til at være en omsorgsfuld og stabil relation for børn såvel som forældre  

 Har lyst til at være en del af et aktivt og engageret frivilligteam  

 Er nysgerrig på og glad for naturen  

Det forventes ikke at du er uddannet naturvejleder eller lignende, men at du er glad for og nysgerrig på 

naturen og kan give dette videre til børnene. 

Som frivillig bliver du en del af en inspirerende og meningsfyldt frivillig aktivitet, som gør en forskel for børn 

lokalt. Du bliver en del af en spændende organisation med stor gennemslagskraft. Du får mulighed for at tage 

relevante kurser og får guldkorn til dit CV.  

Vi glæder os til at høre fra dig. 

kluboglejr@redbarnet.dk  
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