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Dyrk livet Søren Ejlersen Hent PDF Forlaget skriver: DYRK LIVET handler om en simpel idé med et stort
potentiale: skolehaver. Udgangspunktet er foreningen Haver til maver, der tilbyder skoleklasser et otte ugers

forløb i det fri, men ideen er langt større end det.   

Det er visionen om, at børn fra alle landets skoler skal opleve naturen tæt på i vækstsæsonen fra forår til
efterår. De skal lære at dyrke livet sammen – selve det at så, luge, høste og tilberede planter. Ja, de skal

opleve utroligheden helt tæt på.

Gennem 10 kapitler kommer læseren med ud i mulden, når medstifter af Haver til maver og Aarstiderne,
Søren Ejlersen, udbreder sin skolehave-mission og inviterer ind i sin verden, hvor magi og nærhed regerer.   

Hans budskab er ligetil: Vi og vores børn skal for vores egen og jordens skyld tættere på naturen igen. Vi skal
ud i haven, ned i jorden og op i træerne. Lige nu er vi amputeret fra naturen, kan man sige. Man kan også

sige, at vi har mistet jordforbindelsen.    

Skolehaver er en del af løsningen. Den tilbyder både konkret læring og ukonkret livskvalitet.
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