Årsplan 2020 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 2020
Mandag kl. 13-18: Vesterbro Maduddeling
Tirsdag formiddag/eftermiddag: Naturformidling for institutioner og familier
Tirsdag kl. 17.30-20.30: FDF Vesterbro
Onsdag kl. 13-17: Apostelkirken, Stressfri
Torsdag: Naturformidling for institutioner og familier
Fredag kl. 13-18: Vesterbro Maduddeling
Søndag fra marts – oktober: Krolff, primært i Saxoparken

Januar-marts

April-juni

Juli

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, opgaver
og ansvarlige:

VLU / VMAD
Netværksmøder

VLU / VMAD
Netværksmøder

Udstillingsskab:
Marie forbereder
udstilling til juli

(VLU har
sommerferie)

Træstub og
udeareal:
Krolff ser efter
huset og haven
hver søndag.

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

VLU / VMAD
Netværksmøder

VLU/VMAD:
Netværksmøder

Arbejdet med årsplan
2021 påbegyndes
Aktiviteter,
evaluering og
afklaring af
træstubbens
fremtid.

Arbejde og færdiggøre
årsplan 2021

Januar-marts
VLU:
Formidlingsprojekt om
visioner for haven
Formidlingsprojekt om
grønne tage – lave grønt
tag på byttestation i
samarbejde med
børn/familier
Opstart af projekt med
børn og plantekasser for
institutioner i bydelen

April-juni
VLU:
Planteworkshops for
institutioner i bydelen
Bygge plantekasser
Plante, lave frøbomber og
vande med opsamlet
regnvand.
Løbende udstillinger i
skabet sammen med
institutioner og børn i
bydelen, så børnene kan
vise, hvad de har lært.

Klargøre et skab i
byttestationen til
naturformidling /
udstillinger og forberede
udstillingsprogram

Lær at lave kompost til
baggårdsplanter –
workshop for familier i
bydelen.

VMAD,
netværksaktiviteter:
Formidlingsprojekt om
kompost for børn i
bydelen.

VMAD,
netværksaktiviteter:
Workshops med kunst
med natur for
institutioner og børn i
bydelen.
Workshops med bålmad
for institutioner og børn i
bydelen. Gentages
eventuelt i andre sæsoner.

Juli

August-oktober

November-december

VLU:
Lave bunddække og
kompost så jorden er klar
til foråret i samarbejde
med institutioner i
bydelen.

VLU:
Juleaktiviteter for
institutioner/børn/familier:
Genbrugsjulepynt /
naturjulepynt

En permakulturhave,
permakultur i børnehøjde
for institutioner i bydelen.
Løbende udstillinger i
skabet med institutioner
og børn i bydelen, så
børnene kan vise, hvad de
har lært.

VMAD,
netværksaktiviteter:
Krible-krabledage med
insektløb, lup, frøbomber
og hænder i jorden for
institutioner og børn i
bydelen.
Workshops med
genbrugsstrik for alle.

Løbende udstillinger i
skabet med institutioner
og børn i bydelen, så
børnene kan vise, hvad de
har lært.
Årsrapport over projekter i
Træstubben i 2020

VMAD,
netværksaktiviteter:
Tegneworkshops med
grøntsags / havemotiver
for børn, unge og familier.

Januar-marts

April-juni

Juli

August-oktober

November-december

Midlertidige brugere
2020

Midlertidige brugere
2020

Midlertidige
brugere 2020

Midlertidige brugere
2020

Midlertidige brugere
2020

Vesterbro Maduddeling
Maduddeling mandag og
fredag til mennesker, der
har mistet deres
økonomiske
sikkerhedsnet.

Vesterbro Maduddeling
Maduddeling mandag og
fredag til mennesker, der
har mistet deres
økonomiske
sikkerhedsnet.

Apostelkirken:
SommerGazz – et
farverigt
sommerferietilbud
til børn i
Apostelgården.

Vesterbro Maduddeling
Maduddeling mandag og
fredag til mennesker, der
har mistet deres
økonomiske
sikkerhedsnet.

Vesterbro Maduddeling
Maduddeling mandag og
fredag til mennesker, der
har mistet deres
økonomiske sikkerhedsnet.

FDF Vesterbro:
Spejderaktiviteter, bål
mm. for på skift 3-4 hold
børn i skolealderen hver
tirsdag aften.

FDF Vesterbro:
Spejderaktiviteter, bål
mm. for på skift 3-4 hold
børn i skolealderen hver
tirsdag aften.

Krolff:
Krolff i Saxoparken
men med base i
Træstubben

FDF Vesterbro:
Spejderaktiviteter, bål
mm. for på skift 3-4 hold
børn i skolealderen hver
tirsdag aften.

Apostelkirken:
Stressfri for stressramte
med deltagelse i pleje af
haven.

Apostelkirken:
Stressfri for stressramte
med deltagelse i pleje af
haven.

Apostelkirken:
Stressfri for stressramte
med deltagelse i pleje af
haven.

Eventyrhøjtlæsning for
børn og juniorer.

Krydderurter fra mit
hjemland for
indvandrerkvinder fra
lokalområdet.

Gårddag - Apostelkirken
og Saxogade inviterer til
en "gårddag", hvor vi får
set bede og udearealer
efter (ved kirken og
Træstubben).

Krolff:
Åbningsceremoni for
sæsonen i marts
Permakulturnetværket
Rundvisning med
internationale og
nordiske studerende.
Oprettelse af en facebook
side for Træstubben
LAND center for at
profilere Træstubben

Gårddag - Apostelkirken
og Saxogade inviterer til
en "gårddag", hvor vi får
set bede og udearealer
efter (ved kirken og
Træstubben).
Krolff:
Krolf i Saxoparken men
med base i Træstubben

Krolff:
Krolf i Saxoparken men
med base i Træstubben
Permakulturnetværket
Rundvisning med
internationale og nordiske
studerende.

FDF Vesterbro:
Spejderaktiviteter, bål mm.
for på skift 3-4 hold børn i
skolealderen hver tirsdag
aften.
Apostelkirken:
Stressfri for stressramte
med deltagelse i pleje af
haven.
Eventyrhøjtlæsning for
børn og juniorer.
Krolff:
Ingen vinteraktiviteter
Permakulturnetværket
Rundvisning med
internationale og nordiske
studerende.
Gang i Gaden
Ingen vinteraktiviteter

som møde og
netværkssted.
Designworkshops om
permakultur i
Træstubbens have.
Gang i Gaden
Ingen vinteraktiviteter

Permakulturnetværket
Rundvisning med
internationale og nordiske
studerende.

Opfølgningsworkshops
hvor designet af haven
evalueres og rettes til.
Gang i Gaden
Deltagelse i pleje af haven

Planteworkshops med
udgangspunkt i
havedesignet.
Gang i Gaden
Deltagelse i pleje af haven

Januar-marts
Havedag
Tidspunkt: Januar
Flytte kompost
Klargør rum til
udstilling og info
Fælles oprydningsdag
Tirsdag den 10. marts
Tidspunkt følger.
•
•

•

Udeareal
Klargøring af bede
Huset
Forårsrengøring
mindre
reparationer
Netværke

April-juni
Styregruppemøde
Onsdag den 27. maj
kl. 15-16
Hvordan er foråret
gået, er der
etableret nye
netværk
Hvilke opgaver er
der fra slut juni til
start august, og
hvem står for det
Projekterne i
efteråret, er der
nogle ændringer
ift. Årsplan m.v.¨
Fælles arbejdsdag
Torsdag den 11. juni
Tidspunkt følger

Juli

August-oktober
Styregruppemøde
Onsdag den 21. oktober
Kl. 15-16
Evaluering ift.
Netværk og
projekter
Opgaver og
projekter resten af
året
Evaluering af
styregruppen
Årsplan 2021
Fælles arbejdsdag
Tirsdag den 6.oktober
Tidspunkt følger
-

-

Oprydning og
småreparationer
netværke

Oprydning og
småreparationer
Netværke

November-december
Styregruppemøde
Onsdag den 2. december
kl. 15-16
Årsplan 2021
Tak for i år –
gløgg/småkager
Årsplanen godkendes af
VMAD og VLU

