
Naturværkstedet Træstubben
Natur- og miljøformidling for Vesterbros børn

Også i det sene efterår er der frisk luft og læring om natur og bæredygtighed, når 
Vesterbro Lokaludvalg byder velkommen til Træstubbens natur- og miljøværksteder 
fra efterårsferien og frem til jul.

Hvem
Vesterbro Lokaludvalgs natur- 
formidling er målrettet børnehave- 
og indskolingsbørn på Vesterbro. 

Der er plads til max 15 børn plus deres  1-2 
voksne pr. værksted. Ved større børnegrupper 
kan der bookes flere tider i træk.

Hvad
Hver tirsdag fra august til december 
tilbyder vi forskellige værksteder i Træstubben.

Uge 43-46: Roelygter og spisekastanjer
Uge 47-50: Vendespil med plantefarver 

Hvor
Træstubben ligger i Saxoparkens nordlige 
ende. Aktiviteterne foregår både udendørs og 
inde i Træstubben,- påklædning efter årstiden. 

Book et værksted
Tilmelding er først til mølle. Kontakt miljø-
medarbejderen for tilmelding og spørgsmål.

E-mail: gk4c@kk.dk   -   Mobil: 24 96 98 26.

Vendespil med plantetryk
Tirsdage d. 23/11, 30/11, 7/12 og 14/12 

Vi laver vendespil med plantetryk pakket  
fint ind til julegave

Materialerne finder vi rundt omkring i  
Træstubbens skovhave. Det kan være gran, 
blade og andre ting, der kan lave fine aftryk 
og mønstre på vores vendespil. 

Der er fire værksteder pr dag
•  kl.  9.00 – 9.45
•  kl. 10.00 - 10.45
•  kl. 12.00 - 12.45
•  kl. 13.00 - 13.45

Underviser på værkstedet
Clorofille Naturforening v. Giulia Cavalli og 
Ann-Sofie Christensen.

Roelygter og spisekastanjer
Tirsdage d. 26/10, 2/11, 9/11 og 16/11  

Vi befinder os i den mørke tid omkring 
halloween og Allerhelgeners aften, og med 
det som afsæt taler vi om døden i naturen, 
og hvordan den indgår som vigtig del af den 
cyklus, som vi selv er en del af.

Der ristes spisekastanjer fra Vestre kirkegård 
på ovnen i Træstubben og vi skærer roelygter.

Der er fire værksteder pr dag
•  kl.  9.00 – 9.45
•  kl. 10.00 - 10.45
•  kl. 12.00 - 12.45
•  kl. 13.00 - 13.45

Underviser på værkstedet
Ulm & Muld med Randi Kjær; naturformidler 
og værkstedslærer.

Læs mere på: vesterbrolokaludvalg.kk.dk/traestubben


