
Naturværkstedet Træstubben
Udendørs natur- og miljøformidling for Vesterbros børn

Så er det igen tid til frisk luft og læring om natur og bæredygtighed, når Vesterbro 
Lokaludvalg byder velkommen til første halvdel af efterårsprogrammet i Træstubben.
Programmet for værksteder fra efterårsferien til jul følger senere.

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 34-37: Mursejleren og trækfuglelivet
Uge 38-41: Brændenælde - reb og styrke 
Uge 38-41: Hyldebær

Hvor
Træstubben ligger i Saxoparkens nordlige 
ende. Aktiviteterne foregår udendørs, i 
skovhaven. Læs mere om Træstubben på: 
vesterbrolokaludvalg.kk.dk/traestubben

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.

Brændenælde - reb og styrke
Tirsdage d. 21/9, 28/9, 5/10 og 12/10 

Her skal vi tage fat om nældens rod, lære at sno 
reb af stænglernes fibre og styrke os på the af 
bladene, snakke om brændenældens stærke 
forsvar og hvorfor den har udviklet det, mens 
vi hører lidt fra eventyret om de vilde svaner, 
hvor planten spiller en vigtig rolle i forvandlin-
gen af de tolv brødre.

Der er ét værksted pr. dag
•  kl.  9.00 – 10.30 med plads til en hel 1.-3. 
klasse pr. værksted.

Hyldebær
Tirsdage d. 21/9, 28/9, 5/10 og 12/10

I dette værksted laver vi suppe af de modne 
hyldebær over åben ild og hører gamle 
fortællinger om træets beskytter og skovånd; 
Hyldemor.

Der er to værksteder pr dag
•  kl. 12.00 - 12.45
•  kl. 13.00 - 13.45

Mursejleren og trækfuglelivet
Tirsdage d. 24/8, 31/8, 7/9 og 14/9 

Det er tiden, hvor vi vinker farvel til sommeren 
og derfor også mursejleren, der som en af de 
første af vores trækfugle tager den lange tur 
sydpå. 

Mursejleren, den skal vi høre om, hvordan den 
lever det meste af sit livet i luften og bruger 
byen som et klippelandskab. 

I værkstedet klipper vi mursejlere ud i naturtro 
størrelse - så vi samtidig kan lære at genkende 
silhuetten på himlen.

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 de tre værksteder

De tre værksteder af Ulm & Muld med Randi 
Kjær; naturformidler og værkstedslærer.


