
Lokaludvalgets primære formål med Træstubben er at give bydelens børn en oplevelse af 
natur og en forståelse for økosystemer og bæredygtighed – med udgangspunkt i deres egne 
omgivelser og hverdag. Derfor har vi i Træstubben naturformidling for børnehaver og skoler.

Natlys og natsværmere
Et værksted med fin inddragelse af 
børnene i forståelse af planternes 
årscyklus, ved at plante de første 
grønne skud af natlys og dueurt ud i 
Træstubbens skovhave, men også at 
vise frøstande og fortælle om som-
merens blomstring, som enkelte 
klasser, der vendte tilbage, selv fik 
oplevet mange måneder senere.

Kaprifolien, som vi har plantet flere 
af, har de fleste steder ikke overlevet, 
nogen var revet hurtigt op. Efter dette 
års erfaring, er det fremover vigtigt 
at udvælge sikre plantesteder, hvor 
ingen andre grupper senere kommer 
og rydder bedene, i den tro at de 
luger ukrudt væk.

Mærk skoven, skovmærke
Blomsterpresseværksted, der var 
en stor succes bl.a. ved brug af 

fortællinger og sang, plantning af 
skovjordbær i bedene og en gammel 
bogbinderpresse.

Lermaling
Et værksted, der fungerer godt i kraft 
af historiefortælling om Mokkurkalfe, 
og gennem myten giver indtryk og 
snakke om, hvad ler er og kan.

Mursejleren og trækfuglelivet
Et rigtig velkomponeret værksted 
med lokkekald, leg, sange og ud-
fordringer med at klippe vinger og 
krop ud i pap.

Hyldebær
Dette værksted var vellykket på den 
måde, at mange bybørn aldrig har 
smagt hyldebær, og alt blev spist op, 
selvom suppen kun var sødet med 
modne pærer. Desværre var der 

ikke mange grupper, der fik glæde af 
værkstedet, hvilket efter tilsagn skyl-
des post-corona-stress på skolerne.

Brændenælde, reb og styrke
Dette værksted var en gentagelse fra 
sidste efterår, men denne gang med 
bedre tid, hvilket var et ret godt for-
mat for de lidt ældre indskolingsbørn. 
Fin erfaring at gentage et forløb året 
efter.

Roelygter og spisekastanjer
Et vellykket værksted hvor der også 
blev plads til et mere kulturelt og 
naturhistorisk indhold om bl.a. suk-
kerroedyrkning og døden blandt 
mennesker og dyr.

Vendespil med plantetryk
Aktuelt julegaveværksted med Cloro-
fille om vendespil med plantetryk.

Evaluering af naturformidling
Årets naturformidling har været vidt 
omkring, og børnene har stiftet be- 
kendtskab med planter, fugle, histo-
riefortælling og smagsoplevelser.

Ulm og Muld v. Randi Kjær har stået 
for værkstederne fra marts til no-
vember. Aktuelt kører vi et værksted 
med Naturforeningen Clorofille.

Fra marts til september var der 
mange børn til naturformidling med 
bookinger til 3 à 4 ugentlige værk- 
steder. Mange booker to værksteder 
i træk, og ofte har der været helt fyldt 
op. I årets sidste måneder har det 
været svært at få fyldt op - på trods 
af en efterhånden lang kontaktliste.

Efter nytår laves derfor en evaluering 
for at finde ud af, om tider eller ind-
hold skal justeres.
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Bynatur og biodiversitet
I 2021 har vi afholdt/planlagt fire workshops un-
der temaet bynatur og biodiversitet.

Bokashikompostering
I foråret holdt vi workshop om bokashikompo-
stering, hvor deltagerne lærte om, hvordan man 
kan kompostere sit bioaffald og på få uger få både 
næringsrig plantejord og gødning til planterne. 

I formidlingsskabet kunne forbipasserende følge 
med i, hvordan bokashien komposterede i et glas 
jord.

Insekthoteller
Lige før sommerferien udvidede vi bebyggelsen 
i Træstubben med en række insekthoteller mål-
rettet bier. Nogle af dem er der blevet pillet ved, 
men der er stadig ledige boliger i Træstubbens 
skovhave.

Kokedama
I sensommeren holdt vi kokedamaworkshop i 
Træstubben. Kokedama er svævende planter, der 
fx kan hænge i vinduet, og de lever stadig i bedste 
velgående rundt omkring i Træstubben.

Grønt tag
Den 9. december er der planlagt workshop, hvor 
vi reparerer Træstubbens grønne tag. 

Biodiversitetspuljen
Lige før sommerferien fik vi - med en del forsin-
kelse - tilkendt midler fra biodiversitetspuljen 
sammen med Træstubben LAND.

Vi havde lavet et projekt om en natsværmerde-
monstrationshave i skovhaven, men svaret kom så 
sent, at det blev uhensigtsmæssigt at plante.
Vi har derfor frasagt os midlerne og søger igen i 
2022.

Midlertidige brugere i 2021
•  Mariendal Friskole
Mariendal Friskole bruger Træstubben hver 
mandag formiddag, hvor de har natur- og teknik 
med 2. klasse special.

•  FDF Vesterbro
Spejderaktiviteter for 3 grupper på skift, primært 
til bålaktiviteter i haven hver tirsdag aften.

•  Apostelkirken
Stessfri for stressramte hver onsdag med både 
indendørs naturværksteder og aktiviteter i haven.

•  Tove Ditlevsens Skole
KKFO torsdag eftermiddag med både inde- og 
udeaktiviteter.

•  Gang i gaden
Et roligt afbræk hver fredag formiddag, hvor 
brugerne kan lave bål i haven og finde ro ude og 
inde.

•  Settlementet børn og unge
KKFO og klubtilbud mandag og fredag eftermid-
dag.

•  TræstubbenLAND
Rundvisninger, netværksarbejde og aktiviteter.

•  Vesterbro Krollf
Krollf primært i Saxoparken men med base i 
Træstubben.

Træstubben 
I 2021 har vi opgraderet med nye borde-bæn-
kesæt bygget i genbrugstræ, der funktionelt har 
det givet stedet et kæmpe løft, og vi har fået et 
vægmaleri malet med lermaling.
I formidlingsskabet har der været skiftende ud-
stillinger med effekter fra naturformidlingen.

Udfordringen er stadig at holde en ordentlig 
rengøringsstandard, og det kræver, at vi giver 
den en skalle til arbejdsdagene.Senest har vi 
haft rottebesøg, som vi med rådgivning fra en 
skadedyrsbekæmper arbejder på at løse.


