
250 børn planter en Folkeskov med Hendes Majestæt for at beskytte deres fremtidige grundvand. 

D. 29.10.21 kl. 10-13 ved Børneringens Natur og Science Festival 2021 i Hillerød 

 

”Vi passer på børnenes planet, planter træer og lærer undervejs i et legende univers” lyder sloganet i 
Børneringens årsprojekt: ”Børneringen planter træer”. I den forbindelse har Børneringens institutioner og 
sekretariat sammen med organisationen Growing Trees doneret og samlet ind til 12.000 træer til en ny 
Folkeskov i Hillerød.  

Sammen med 250 børn fra vores daginstitutioner planter vi de første 1000 træer til Børneringens Natur og 
Science Festival 2021 d. 29.10.21 fra kl. 10-13 (Bemærk, at Dronningen først ankommer klokken 11.00). Her 
vil Hendes Majestæt Dronningen, som Børneringens protektor være til stede. Vi synger for hende og 
planter en eventyr-eg til ære for vores protektor.  

”Børneringen sætter fokus på grundvandet sammen med vores medlemsinstitutioner, fordi det giver 
anledning til at arbejde med science pædagogik, men også for at være med til at sikre fremtidens 
grundvand for børnene. Dette markerer vi ved at donere et træ for hvert af de 10.000 børn, der dagligt er en 
del af Børneringen,” fortæller direktør i Børneringen, Nete Dietrich. 

Den nye Folkeskov på i alt 50.000 træer anlægges og plejes af Naturstyrelsen på et areal ved Æbelholt, som 
er doneret af HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.   

”Plantning af ny skov er en af de måder, vi beskytter grundvandet på – nu og for fremtiden. Og en af de 
bedste måder, fordi vi samtidig skaber nye rekreative oplevelser for borgerne,” siger Lars Therkildsen, 
administrerende direktør for HOFOR og formand for brancheforeningen DANVA. 

Hendes Majestæt Dronningen har været Børneringens protektor siden 2000. Her overtog Dronningen 
protektionen efter Dronning Ingrid, som var aktiv allerede som Kronprinsesse med særlig interesse i at 
skabe institutionspladser i Indre By i København.  

Hillerøds Borgmester Kirsten Jensen vil ligeledes deltage i dagen.  

Arrangementet er ikke åbent for offentligheden. 

 

Information til pressen:  

Det vil være muligt for medier at dække Dronningens besøg. Tilmelding skal ske til presseansvarlig hos 
Børneringen, direktør Nete Dietrich på e-mail nete@borneringen.dk eller tlf. 5059 9279. Tilmeldingsfristen 
er torsdag den 28. oktober klokken 12.00.  

x Adresse til festivalen: Tjærebyvej 19, 3400 Hillerød.  
x Der kan ikke parkeres ved festivalparken, hvor parkering er forbeholdt Hendes Majestæt og 

borgmesteren. Der er offentlig parkering ved kirken i Tjæreby. 
x Pressens mødetid er 10.30.  

  



Om Børneringen 

Børneringen blev grundlagt af Ingeborg Christiansen i 1941. Som et demokratisk modsvar til nazismens 
påvirkning af samfundet og på grund af stor efterspørgsel på institutioner tog Ingeborg initiativ til at 
etablere Børneringen. I dag har Børneringen knap 100 medlemsinstitutioner på Sjælland. Medlemmerne er 
selvejende eller private institutioner for børn og unge. 

x www.borneringen.dk 
x Talsperson på dagen er direktør Nete Dietrich 

Om Børneringens årsprojekt 

Børneringen har uddelt et sciencepædagogisk kit til sine knap 100 medlemsinstitutioner i anledningen af 
Børneringens 80 års fødselsdag. I kittet har institutionerne modtaget et mini-laboratorium med 
plantestation og pædagogisk kompendium, haft besøg af naturpædagogisk konsulent Lotte Cecilie Juel 
Pedersen og fået adgang til fire æstetiske undervisningsfilm med forsker i sciencepædagogik Thorleif 
Frøkjær fra Københavns Professionshøjskole. Frøkjær er en af forskerne bag Læreplantema 5 i 
Dagtilbudsloven om Natur, udeliv og science, som Børneringen har haft et ønske om at hjælpe 
institutionerne godt i gang med.  

x www.borneringen.dk/80 

Om Growing Trees 

NGO’en Growing Trees Network Foundation, som indtil nu har samlet ind til 110 Folkeskove i ind og udland.  
2.800.000 træer er nu plantet i Danmark for at sikre rent grundvand og skabe flere levesteder til vores 
planter og dyreliv og ikke mindst nye naturområder til danskernes friluftsliv. I Hillerøds nye folkeskov 
plantes sammen med Naturstyrelsen i alt 50.000 træer på HOFORs areal.  

x www.growingtrees.dk  
x Talsperson på dagen er formand Lars Heiselberg Vang Jensen 

Om HOFOR 

HOFOR er landets største multiforsyningsvirksomhed og sørger blandt andet for produktion og levering af 
rent drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet. Beskyttelse af grundvandsressourcen ligger 
derfor virksomheden meget på sinde. 

x www.hofor.dk 

Om Naturstyrelsen Nordsjælland 

Naturstyrelsen forvalter de statslige arealer i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning, rådgiver 
om særligt beskyttede bilagsarter og har ansvar for høst og salg af skovfrø. De yder hjælp til håndtering af 
invasive dyrearter og regulering af skadevoldende vildt og afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner 
og udsætning af vildt. De fungerer også som projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter, 
herunder skovrejsning 

x www.naturstyrelsen.dk  
x Talsperson på dagen er Skovrider Jens Bjerregaard Christensen 

 


