
Naturværkstedet Træstubben
Udendørs natur- og miljøformidling for Vesterbros børn
Så er det igen tid til frisk luft, røde kinder og læring om naturen midt på Vesterbro, 
når Vesterbro Lokaludvalg byder velkommen til forårssæsonen i Naturværkstedet 
Træstubben. 

Formålet er at give børnene på Vesterbro en nysgerrighed på naturen og erfaringer 
med økosystemer og bæredygtighed med udgangspunkt i deres egen hverdag og 
lokale omgivelser. Værkstederne foregår udendørs i Træstubbens urbane skovhave.

Forårets værksteder
Fra marts til juni tilbyder vi tre forskellige 
natur- og miljøværksteder.

Uge 11, 12, 15 og 16: Natlys og natsværmere
Uge 17-20: Mærk skoven - skovmærke
Uge 21-24: Lermaling

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 

Book et forløb
Tilmelding er først til mølle. 

Værkstederne er gratis og er målrettet børnehavebørn 
og børn i indskolingen 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.

Kontakt lokaludvalgets miljømedarbejder for 
spørgsmål om ledige tider og tilmelding til forløb.

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

Hvor er Træstubben?
Træstubben ligger i Saxoparkens nordlige 
ende. Aktiviteterne foregår udendørs, 
så vær klædt på efter vejret.

vesterbrolokaludvalg.kk.dk/traestubben



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

Natlys og natsværmere
Uge 11, 12, 15 og 16
Tirsdage d. 16/3, 23/3, 13/4 og 20/4

Et af forårets værkstedsprojekter ved Træstub-
ben er at skabe bedre betingelser for nattens 
sværmere; natsommerfuglene og de store 
aftensværmere. Det gør vi ved at så og udplante 
vilde planter, der til sommer vil blomstre om 
natten, og sende sine dufte ud i skumringen for 
at lokke natsommerfuglene til. Planter som 
natlys, natlevkøj, og vild kaprifolie og andre, 
som giver føde til larverne som f.eks. dueurt. 

Lermaling
Uge 21-24
Tirsdage den 25/5, 1/6, 8/6 og 15/6

Hvad er lermaling? Hvor mange forskellige 
farver kan ler have? Og hvorfor er det at vælge 
naturlige, ugiftige råmaterialer i vores huse så 
vigtige for vores helbred og vores verden?
I det her værksted skal vi selv blande malin-
gen op og male på væggene i Træstubben, 
(lidt) på hinanden og eksperimentere med en 
type maling, som man måske nok kender ude 
i økolandsbyerne, men som lige såvel kunne 
bruges i lejlighederne på Vesterbro, når 
væggene skal friskes op.

Forårets værksteder i Træstubben  
Mærk skoven - skovmærke
Uge 17-20
Tirsdage d. 27/4, 4/5, 11/5 og 18/5

Vi undersøger den lille vejrprofet, der 
vokser i Træstubbens vilde bede, nemlig den 
lille skovbundsplante skovmærke, der dufter så 
stærkt af kumarin og nyslået hø, lige inden 
vejret slår om, og forårsregnen falder. 

Den lille plante har mange historier, som vi skal 
høre, og i værkstedet skal vi have gang i 
blomsterpressen.

www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/traestubben


