
Årsplan 2022 for Træstubben  
Formål – at skabe samarbejdsprojekter, der styrker netværket og aktivitetsniveauet i Træstubben med fokus på naturformidling til 
børn samt på bæredygtighed. 

 

 

Brug af Træstubben i 2022 

 
Mandag  

Tirsdag  
8-14: VLU, Natur- og miljøformidling 
17.30-20.30: FDF Vesterbro 

Onsdag  
9-12: Mariendal Friskole, specialklasse / 10-12: Apostelkirken, Bålmad 
12-17:  Apostelkirken, Stressfri  

Torsdag 
12-16: Tove Ditlevsens Skoles KKFO 
16-19.30: VLU, Grønne workshops  

Fredag  
10-13: Settlementet, gang i gaden 

Søndag fra marts – oktober 
Krolff, primært i Saxoparken 

 

 

 



Januar-marts April-juni 
 

August-oktober 
 

November-december 

Aktiviteter og ansvarlige:  
i samarbejde med nye lokale 
aktører, så netværket omkr. 
Træstubben udvides 
 

Aktiviteter og ansvarlige:  
i samarbejde med nye lokale 
aktører, så netværket omkr. 
Træstubben udvides 
 

Aktiviteter og ansvarlige:  
i samarbejde med nye lokale 
aktører, så netværket omkr. 
Træstubben udvides 
 

Aktiviteter og ansvarlige:  
i samarbejde med nye lokale 
aktører, så netværket omkr. 
Træstubben udvides 
 

Arbejdsdag 
Tirsdag d. 22/3 kl. 15-16 
 

Styregruppemøde  
Tirsdag d. 17/5 kl. 15-16 
 
Arbejdsdag fra 16-17 

Arbejdsdag  
Tirsdag d. 23/8 kl. 15-16 

Styregruppemøde  
Tirsdag d. 29/11 kl. 15-16 
 
Arbejdsdag fra 16-17 

VLU: 
 
Natur / miljøworkshops for 
Vesterbros børn med opstart 
i sidste halvdel af marts. 
 
Evaluering af 
naturformidling til skoler og 
børnehaver. 

 
Udstillinger i 
formidlingsskabet, der viser 
aktiviteterne i Træstubben. 
(MM) 
 
Inspirationsworkshop om 
biodiversitet – op til frist for 
ansøgning til 
biodiversitetspuljen den 1/3. 

 
Netværksaktiviteter i 
Træstubben. 
 
 
 
 
 

 

VLU: 
 
Natur / miljøworkshops for 
Vesterbros børn, fx: 
• Forspiring & frøbomber 
 
Udstillinger i formidlings-
skabet, der viser aktiviteterne i 
Træstubben. (MM) 

 
Inspirationsworkshops om 
bynatur og biodiversitet 
 
Netværksaktiviteter i 
Træstubben. 
 

VLU: 
 
Natur / miljøworkshops for 
Vesterbros børn, fx: 
• Fuglefoderkugler og 

fugletegninger 
 
Udstillinger i 
formidlingsskabet, der viser 
aktiviteterne i Træstubben. 
(MM) 
 
Inspirationsworkshop om 
bynatur og biodiversitet – fx 
fuglekasseworkshop. 
 
Netværksaktiviteter i 
Træstubben. 
 
 
 
 
 
 
 

VLU: 
 
Natur / miljøworkshops for 
Vesterbros børn, fx: 
• Genbrug- og naturjulepynt 
 
Udstillinger i formidlingsskabet, 
der viser aktiviteterne i 
Træstubben. (MM) 
 
Årsrapport over projekter i 
Træstubben i 2022 (MM) 
 
Færdiggøre årsplan 2023 (MM) 
 
 
 
 



Januar-marts April-juni August-oktober November-december 
FDF Vesterbro: 
Spejderaktiviteter, bål mm. 
for på skift 3-4 hold børn i 
skolealderen hver tirsdag 
aften. 
 
Apostelkirken: 
Stressfri: meditation, 
naturpynt mm. og håndværk, 
som kan bruges til gaver, som 
alternativ til købegaver. 
 
Tove Ditlevsens KKFO 
KKFO med udeaktiviteter i 
haven. 
 
Gang i Gaden 
Et roligt afbræk fra byens 
kaos og larm, hvor brugerne 
kan lave bål i haven og finde 
ro ude og inde. 
 
TræstubbenLAND 
Historiefortællende brugere 
af huset samt samtalesaloner. 
 
Mariendal Friskole 
Natur-teknik med 2. klasse 
special. 
 
Krolff: 
Ingen vinteraktiviteter. 

FDF Vesterbro: 
Spejderaktiviteter, bål mm. for 
på skift 3-4 hold børn i 
skolealderen hver tirsdag aften. 
 
Apostelkirken: 
Stressfri: meditation, 
bæredygtighed og biodiversitet 
- plantning af bi-blomster, 
genbrug, kompostering osv. + 
evt. deltagelse i pleje af haven. 
Workshops om bålmad. 
 
Tove Ditlevsens KKFO 
KKFO med udeaktiviteter i 
haven. 
 
Gang i Gaden 
Et roligt afbræk fra byens kaos 
og larm, hvor brugerne kan lave 
bål i haven og finde ro ude og 
inde. 
 
TræstubbenLAND 
Historiefortællende brugere af 
huset samt samtalesaloner. 
 
Mariendal Friskole 
Natur-teknik med 2. klasse 
special. 
 
Krolff: 
Krolf i Saxoparken / base i 
Træstubben 
 

FDF Vesterbro: 
Spejderaktiviteter, bål mm. for 
på skift 3-4 hold børn i 
skolealderen hver tirsdag 
aften. 
 
Apostelkirken: 
Stressfri: meditation, 
bæredygtighed og 
biodiversitet - plantning af bi-
blomster, genbrug, 
kompostering osv. + evt. 
deltagelse i pleje af haven. 
 
Tove Ditlevsens KKFO 
KKFO med udeaktiviteter i 
haven. 
 
Gang i Gaden 
Et roligt afbræk fra byens kaos 
og larm, hvor brugerne kan 
lave bål i haven og finde ro ude 
og inde. 
 
TræstubbenLAND 
Historiefortællende brugere af 
huset samt samtalesaloner. 
 
Mariendal Friskole 
Natur-teknik med 2. klasse 
special. 
 
Krolff: 
Krolf i Saxoparken / base i 
Træstubben 
 

FDF Vesterbro: 
Spejderaktiviteter, bål mm. for 
på skift 3-4 hold børn i 
skolealderen hver tirsdag aften. 
 
Apostelkirken: 
Stressfri: meditation, naturpynt 
mm. og håndværk, som kan 
bruges til gaver, som alternativ 
til købegaver. 
 
Tove Ditlevsens KKFO 
KKFO med udeaktiviteter i 
haven. 
 
Gang i Gaden 
Et roligt afbræk fra byens kaos 
og larm, hvor brugerne kan lave 
bål i haven og finde ro ude og 
inde. 
 
TræstubbenLAND 
Historiefortællende brugere af 
huset samt samtalesaloner. 
 
Mariendal Friskole 
Natur-teknik med 2. klasse 
special. 
 
Krolff: 
Ingen vinteraktiviteter. 

 


