COVID-19: Fællesskabets indsats hædres med nyt skovrejsningsinitiativ
Fra Camp Adventures unikke Skovtårn afgiver den verdens kendte DJ Martin Jensen ME MYSELF ONLINE
koncert fredag d. 22. maj som kan streames gratis af alle verden over. Publikum opfordres til at donere
træer til ”Fællesskabets Folkeskove” som plantes via Growing Trees Network Foundation i Danmark.
Martin Jensen har under COVID-19 afholdt koncerter fra et tomt stadion, en militær fregat og nu
Skovtårnet støttende almenvelgørende tiltag.
DJ Martin Jensens musiske tiltag under COVID-19 og invitation til at skabe fokus på klimaet via plantning af
træer, bliver startskuddet på Growing Trees’ seneste initiativ: Rejsning af min. 2 nye Folkeskove i Danmark
dedikeret til at hædre Fællesskabet.
Derfor inviterer vi private, fonde, virksomheder m.fl. til at donere træer til min. 2 Fællesskabets Folkeskove
for at anerkende de tiltag vi hver for sig og sammen gør for at bekæmpe COVID-19. Intentionen er at
anerkende alle, lige fra erhvervslivet med lukkede butikker, afsavn følt, afstand holdt, undervisning hjemme,
til hvad vi hver især og sammen gerne vil takke fællesskabet for både lokalt, nationalt og internationalt.
Udover at invitere danskerne til at donere træer til Fællesskabets Folkeskove i Danmark retter Growing
Trees også invitationen til andre lande og skovrejsnings organisationer, der kunne have lyst til at starte
lignende tiltag.
Formand for Growing Trees Network Foundation, Lars Heiselberg Vang Jensen:
”Fællesskabets Folkeskove bliver et levende monument - inspireret af den seneste tid, hvor vi i fællesskab
verden over forsøger det bedste vi kan for at bekæmpe COVID-19. I Growing Trees daglige arbejde ved vi
også, at det for en del efterladte betyder meget at kunne plante træer som minde og for at hædre den de
har mistet. Via Fællesskabets Folkeskove kan alle der har lyst, anerkende fællesskabets indsats. Det bliver
muligt at deltage i plante-eventet når Fællesskabets Folkeskove indvies, hvor alle kan komme og
håndplante træer.”
Fællesskabets Folkeskove forventes indviet i efteråret 2020 / foråret 2021 i en kommune i Jylland og en på
Sjælland og forhåbentlig et par stykker mere. Datoer vil blive opgivet på www.growingtrees.dk.
Virksomhederne Tommerup Heilskov kistefabrik og RealMæglerne har allerede valgt at donere træer til
Fællesskabets Folkeskove.
Martin Jensens koncert kan opleves fredag d. 22. maj kl. 19 – 23 her: twitch.tv/martinjensentv
Donationer til Fællesskabets Folkeskove modtages med tak via MobilePay: 800 801. Skriv venligst
Fællesskabets Folkeskove i tekstfeltet.
Virksomheder, fonde m.fl. kan donere ved at kontakte os her
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Skovrejsningsorganisationen Growing Trees Network Foundation har base i Danmark og står for at
rejse Folkeskove i Danmark og Mad-Folkeskove i Ghana.
Growing Trees genkendes måske fra TV2’s landsindsamling i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening i 2019 Danmark planter træer, hvor 1.081.425 træer til nye Folkeskove blev
indsamlet. Indsamlingen vakte international opmærksomhed, bl.a. under overskriften: “Probably
the first–ever telethon in the world helping the climate”. Growing Trees Network Foundation
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sørger for i samarbejde med Naturstyrelsen, kommuner og kirker, at de donerede træer rejser 46
nye Folkeskove i Danmark – i dette forår er 25 af dem blevet plantet.
Nye Folkeskove er ikke bare godt for CO2 reduceringen og klimaet. Plantet bynært over vigtige
grundvandsmagasiner er de med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder til planter og
dyr og ikke mindst nye områder til danskernes friluftsliv.
I Afrika og andre udfordrede steder er nye skove plantet af frugt-og nøddetræer ekstra tiltrængt, da
de udover de klimafremmende egenskaber også forsyner lokalbefolkningen med mad. Growing
Trees tilbyder selv at træsponsorer kan donere træerne til Mad-Folkeskove i Ghana.
DJ Martin Jensen er en af Danmarks største artister med over 1 mia. streams og en 45. plads på
”The DJ Mag Top 100 DJ’s Poll”
Time Magazine har i 2019 udnævnt Skovtårnet til et af verdens mest besøgsværdige steder:
https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2019/5654144/camp-adventure-ronnededenmark/

Se koncerten her

