
Årsrapport for 
Træstubben 2020
Formålet med det lokale miljøarbejde i Træstubben er at 
skabe samarbejdsprojekter, der styrker netværket og aktivi-
tetsniveauet i Træstubben med fokus på naturformidling til 
børn samt på bæredygtighed.

2020 er på alle måder blevet et helt 
anderledes år, end vi forestillede os - 
også i Træstubben.

Vi tog hul på året med både årsplan, 
samarbejdspartner og engagerede 
midlertidige brugere med en masse 
spændende planer.

I januar og februar besluttede 
lokaludvalget tre grønne projekter: 
Ombygning af byttestationen, skov- 
haveworkshops og aktiviterer om 
grønt tag. 

Inden alt lukkede ned, blev en del af 
projekt ombygning af byttestationen 
realiseret: Ruminddelingen i bytte-
stationen blev gjort klar til udstilling, 
de mange kompostbehholdere blev 
samlet ved Apostelkirkens mur, der 
blev ryddet op i haven, og de vak-
kelvorne reoler blev taget ned.

Kort tid efter brændte byttestationen 
ned, og udstillingsopgaven skulle 
tænkes forfra.

Bortset fra Mariendal Friskoles natur- 
og teknikundervisning for 2. klasse 
special, blev de fleste aktiviteter i 
Træstubben aflyst under corona.

Til gengæld har afstandskrav og 
pladsmangel fået mange til at tænke 
kreativt og udnytte de uderum, der er 
i byen. 

Under nedlukningen fik Tove Ditlev-
sens Skole lov at bruge Træstubben 
i dagtimerne, og skolens KKFO blev 
efterfølgende midlertidige brugere.

Flere har fået øje på, at Træstubben 
er oplagt som et alternativt ude- og 
indeområde, og to af Settlementets 
fritidsklubber er kommet til, ligesom 
Gang i Gaden har meldt sig på banen 
igen.

I august trak Vesterbro Maduddeling 
sig fra samarbejdsaftalen, da de var 
vokset ud af Træstubben, og lokalud-
valget kører nu Træstubben videre på 
egen hånd.

Året der gik i Træstubben



Lokaludvalgets egne projekter i Træstubben i 2020
Lokaludvalgets primære formål med Træstubben er at give bydelens børn, der bor i et af 
landets mindst grønne områder, en oplevelse af natur og en forståelse for økosystemer og 
bæredygtighed – alt sammen med udgangspunkt i deres egne omgivelser og hverdag.
Derfor har vi i efteråret afholdt ugentlige workshopdage, hvor lokale børnehaver og indsko-
lingsklasser har kunne tilmelde sig natur- og miljøforløb i Træstubben.

Affaldsstafet
Temaet for den første workshop-
række var affaldssortering. Her lærte 
børnene  gennem en affaldsstafet på 
underholdende vis at differentiere 
mellem de affaldstyper, der sorteres i 
i Københavns Kommune.

Tak og vinge
Værkstedet TAK og vinge handlede 
om at takke af og gå i vinterhi. Her fik 
børnene en fortælling om dyr, der 
sover vintersøvn og en viden om, 
hvad det betyder at sove vintersøvn, 
når man er sommerfugl - som fx 
nældens takvinge.

Fortællingen blev fulgt op at et 
skabnede værksted om takvingens 
farver og mønstre, så børnene kan 
genkende den, når den dukker frem 
til næste forår.

Maskebyggerens Værksted
I Maskebyggerens Værksted hand-
lede det også om at gå i hi. Børnene 
var med som hjælpere og byggede 
masker, der forestillede grævlinger, 
egern og ræve. 

Der blev arbejdet med ler, genbrugs- 
pap og farvepigment fra sort valnød 
og fortalt om dyrene og deres liv.

Jul igen (brug)
Jul igen (brug) havde til formål at 
inspirere til genbrug, så børnene fik 
øjnene op for potentialet for genbrug 
- også når det handler om julepynt. 

Ved at bruge julepynt som ’bræk-
jern’, går vi ind i en tradition, som vi 
forbinder med hygge og samvær og 
viser, hvordan det kan gøres mere 
miljørigtigt.

Evaluering
Værkstederne har været meget 
vellykkede, og de ligger nu som ma-
teriale, erfaring og forløb, der er let at 
genskabe, hvis lejligheden byder sig.

Som ventet har rekruttering været 
den store udfordring, og der har kun 
været tilmeldt grupper til halvdelen 
af de opslåede workshops.

At opbygge netværk til børnehaverne 
og skolerne, så de kommer igen og 
fortæller begejstret om det til kolle-
gaer handler om at skabe personlig 
kontakt med lærere og pædagoger. 
- Og det tager noget tid at opbygge.

Mange har dog udtrykt ønske om 
at komme igen, så der er nu et godt 
grundlag for at fortsætte værksteder 
af denne karakter i Træstubben.

Bynatur og 
grønne tage

I november gennemførte 
vi to events om bynatur og 
grønne tage, der var blevet 

udsat fra i foråret.

Praktisk workshop
Første del af forløbet handlede om 
mulighederne for at skabe flere 
grønne oaser i byen. I praksisdelen 
fik vi repareret det grønne tag på 
Træstubben med søgræs og plantet 
genbrugs-stenurt.

Guidet tur
Anden del var en guidet tur til grøn-
ne baggårde på Vesterbro. Her blev 
der kigget på forskellige slags grønne 
tage og talt om, hvordan man kom-
mer i gang med grønne projekter i 
sin gård.

Evaluering
Grundet corona var det kun muligt 
med få deltagere til aktiviteterne, 
men begge events var fuldt bookede, 
og vi kom i mål på trods.



Midlertidige brugere i 2020
I løbet af 2020 har vi med fem nye bru-
gere næsten fordoblet antallet af bruge-
re, hvoraf de fire nye er børnegrupper. 
Træstubben er er derfor godt booket op 
- særligt når vi igen kan lave aktiviteter 
uden restriktioner.

•  Vesterbro Maduddeling
Kaffesalon i Træstubben i forbindelse med mad-
uddling i Apostelkirken, en workshop om kompost 
samt et naturformidlingsforløb for børn. Madud-
delingen stoppede som brugere i juni 2020.

•  Apostelkirken
Stessfri for stressramte 1-2 gange om ugen med 
både indendørs værksted og udeaktiviteter.

•  FDF Vesterbro
Spejderaktiviteter for 3 grupper på skift primært i 
haven.

•  Vesterbro Krollf
Krollf primært i Saxoparken men med base i 
Træstubben.

•  TræstubbenLAND
Rundvisninger, en middag med sankemad samt 
arbejde i haven.

•  Mariendal Friskole
Natur- og teknik for 2. klasse special hver mandag.

•  Tove Ditlevsens Skole
KKFO 1-2 eftermiddage om ugen med både inde- 
og udeaktiviteter.

•  Nye brugere
Netværk af institutioner ved Børnenes Verden 
har grundet corona været forhindrede i at bruge 
stedet. De håber på come back i 2021 - hvilket kan 
understøttes af både miljømedarbejderen og BUF.

Sidst på året er to klubber under Settlementet 
samt Gang i Gaden blevet brugere i Træstubben.

Nyt formidlingsskab

Skovhaveworkshops - Design 
og tilplantning af skovhaven

I årsplanen for 2020 var det besluttet at inddra-
ge en del af byttestationen til formidling. Efter en 
brand i byttestationen blev projektet ændret, og 
der blev bygget et nye formidlingsskab.
KKFO’en fra Tove Ditlevsens Skole hjalp til med at 
plante skovjordbær på taget, så der kommer et 
grønt tag, der matcher Træstubbens.

Da formidlingsskabet først blev etableret sidst på 
året, nåede der kun at være formidling om natur- 
og miljøformidlingen i Træstubben.

I det nye år skal formidlingen af aktiviteterne i 
Træstubben tænkes ind fra start, ligesom de mid-
lertidige brugere også har lovet at tænke over, om 
de kan vise, hvad de har af aktiviteter i Træstubben.

I september og oktober afholdt vi to permakultur- 
workshops i Træstubbens have. Først var der en 
designworkshop, hvor deltagerne lærte om per-
makulturprincipper og derefter forsøgte at lave et 
design af skovhaven. 
Efterfølgende holdt vi beplantningsworkshop, hvor 
haven blev tilplantet med inspiration i de forskelli-
ge designs.

Evaluering
Teorien fyldte meget i begge workshops og gav kun 
lidt plads til det praktiske arbejde i haven. Begge 
workshops var fuldt bookede og deltagerne virkede 
tilfredse med indholdet og fik viden til at skabe nye 
grønne rum i byen. 

Der har dog ikke vist sig basis for at etablere en 
havegruppe blandt deltagerne, da de primært 
er interesserede i undervisning, hvilket ikke er 
formålet på sigt.


