
Naturværkstedet 
Træstubben
Udendørs værksteder om biodiversitet og bæredygtighed

I efteråret slår vi igen dørene op for lokaludvalgets naturformidling i Træstubben 
og inviterer til frisk luft, røde kinder og læring om biodiversitet for Vesterbros 
børnehave- og indskolingsbørn i vores gratis værksteder i Træstubbens skovhave. 

Hvem
Vesterbro Lokaludvalgs naturformidling er 
målrettet børnehave- og indskolingsbørn på 
Vesterbro. 

Der er plads til en hel klasse eller max 15 
børnehavebørn plus deres  1-2 voksne pr. 
værksted. 

Hvad
Tirsdage fra september - november tilbyder vi 
to forskellige værksteder i Træstubben.

Uge 37 - 39: Plantekaleidoskoper
Uge 40, 41, 43 og 44: Svamperiget

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.

Svamperiget
Tirsdage d.  4/10, 11/10, 25/10 og 1/11

Dette værksted handler om svampe
mugsvamp, møgsvamp, fodsvamp, 
honningsvamp, ja, om alle mulige forskellige 
slags svampe og om det sælsomme svampeliv, 
som findes overalt på planeten, og som 
rummer det ene mysterium efter det andet.

Vi vil også se nærmere på, hvad der skal til, 
for at man selv kan dyrke sine egne spiselige 
svampe, og gå på jagt efter svampe, der vokser 
ved Træstubben.

Der er tre værksteder pr. dag

•  kl.  9.00 – 10.00
•  kl. 10.30 - 11.30
•  kl. 12.00 - 13.00 eller 12.30 - 13.30

Underviser

Randi Kjær, Ulm & Muld

Plantekaleidoskoper
Tirsdage d. 13/9, 20/9 og 27/9

Vi går på jagt efter naturmaterialer og bygger 
kalejdoskoper med forskellige planter. Her kan 
vi udforske naturen fra en ny vinkel, hvor 
spejle skaber nye og spændende former i 
mange forskellige farver.  

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

Clorofille Naturforening


