
Naturbyens forårsfest 2019 

 

Naturbyens Forårsfest den 11. maj 2019 må overordnet betragtes som en succes.  

-Der kom flere hundrede besøgende 

-Mange lokale institutioner og foreninger var involveret med aktiviteter 

-Der blev eksperimenteret med en del nye aktiviteter og knyttet mange relationer 

-God efterfølgende respons fra samarbejdspartnere 

 

Samarbejdspartnere / aktiviteter 
Et af hovedformålene med arrangementet var at skabe og styrke samarbejdet med den mangfoldighed af 

lokale organiseringer, der på forskellig vis arbejder med at mobilisere borgernes ressourcer og skabe et 

rigere hverdagsliv. Selvom disse institutioner, foreninger og netværk ikke i udgangspunktet orienterer sit 

virke i retning af en vildere bynatur og bæredygtig samfundsudvikling så er netop sådanne arrangementer 

en mulighed for at knytte bånd og skabe nye dagsordner på tværs. 

De væsentligste aktører var: 

EnergiCenter Voldparken. Det nye samarbejdsgrundlag omkring Naturbyen mellem Lokaludvalget og ECV 

dannede afsæt for en fælles beslutning om at afholde arrangementet. På selve dagen gav det sig udtryk i at 

det gik nemt at bygge de fysiske rammer op og siden rydde op. På aktivitetssiden lykkedes det ikke at få sat 

byhaven i spil på en måde, der kaldte på deltagelse fra de fremmødte. Alene spejderne repræsenterede 

ECV’s foreningsliv. I et fremadrettet perspektiv kan det være relevant at være opmærksom på: 

a. Hvordan bliver vi bedre til at mobilisere ECVforeningslivet til at deltage med aktiviteter eller i 

forberedelserne. 

b. De frivillige: kan vi på en god måde koble det korps af ECVfrivillige på at udvikle en aktivitet 

c. Hvordan kan vi blive bedre til at bruge sådan en dag til at inddrage nye frivillige til at drive 

byhaven i relation til planter, dyr og faciliteter? 

d. Hvordan styrker vi samarbejdsenergien mellem sekretariatet og ECV ansatte i relation til 

programudvikling, styring og materiel støtte? 

Wise Design / Henrique Figuiera. Henvendte sig I januar til Lokaludvalget og EnergiCenter Voldparken med 

et ønske om at få en dialog om ECV’s og Naturbyens potentiale i forhold til at skabe borgerinddragende 

byggeaktiviteter med afsæt i genbrugte materialer. En række møder resulterede i en tostrenget involvering. 

1. Med støtte fra bydelspuljen indledtes at samskabelsesforløb med lokale fritidsjobbere i samarbejde med 

de to boligsociale helhedsplaner fra Husum og Tingbjerg. Et forløb der kulminerede i at de unge udforskede 

området på og omkring ECV og fik en række billeder på hvad der manglede. Disse udsagn blev sidenhen 

omsat til etablering af to byrumsmøbler der blev præsenteret til forårsfesten. Der vil som led i 

puljeprocessen blive udarbejdet en særskilt evaluering af forløbet.  



 

2. Henrique har fra starten af deltaget aktivt i programlægningen, og en væsentlig del af det endelige 

program er direkte knyttet til Henriques netværk: Foodsharing Copenhagen, Københavns 

Mediegymnasium, Materiale Centralen og det musikalske indslag. Herudover har Henrique været med til at 

facilitere samarbejdet med de to boligsociale helhedsplaner, der særligt for betydning for opreklameringen 

af arrangementet. Erkendelsen af denne indsats udløste via et dagsordenspunkt på Lokaludvalgets 

aprilmøde et mindre projektlederhonorar.   

Københavns Mediegymnasium (NEXT). I februar blev der indledt et samarbejde mellem Lokaludvalget og 

NEXT. Efter et oplæg på NEXT om visionerne for Naturbyen kom de 18 elevgrupper på besøg på 

EnergiCenter Voldparken og blev introduceret til de konkrete lokaliteter. I de følgende måneder designede 

eleverne en række konkrete teknologier som svar på nogle de udfordringer de blev præsenteret for. Den 

11. maj præsenterede eleverne en række af deres elevprojekter, hvorfra redekasser og insekthoteller var 

de mest fremtrædende på aktivitetsområdet. Samarbejdet vil blive genstand for særskilt evaluering. 

 

Foodsharing Copenhagen: stod for at uddele fødevarer der var doneret / reddet fra Grøntorvet I Taastrup. 

Stort trækplaster, især for de etniske minioritetsborgere fra Tingbjerg og Husum. Det kunne være 

interessant at vide om det træk af folk, som fødevareuddelingen skabte, har haft en afsmittende effekt på 

de andre forårsfestaktiviteter. 

Foodsharing Cph er ekstraordinær velorganiseret og de frivillige arbejdede udviste en høj grad af venlighed, 

ressourcebevidsthed og organisationstalent. Foodsharing Copenhagen har udtrykt stor tilfredshed med 

arrangementet og en eksplicit lyst til at fortsætte og udvikle samarbejdet. I ugerne op til arrangementet 

blev det desværre forgæves forsøgt at mobilisere Fædregruppen i Tingbjergs interesse for konceptet. (Pt er 

der en spæd snak om at lave mere regulære foodsharing events på ECV som følge af forårsfesten) 



 

 

Den Boligsociale helhedsplan i Tingbjerg. De vigtigste oplevelser og erfaringer fra dette samarbejde var 

a. Det er muligt at få uddelt informationsmateriale i de 300 opgange via de fritidsjobbere, der er 

tilknyttet sekretariatet.  

b. Vi skal være meget tidligere ude med invitationerne til at samarbejde omkring 

arrangementsudviklingen da de mest aktive foreninger får mange invitationer til deltagelse.  

c. Fremover mødes sekretariaterne (Helhedsplanenerne og Lokaludvalget) et par gange om året for at 

koordinere og lægge fælles planer.  

d. Der er kommet større opmærksomhed på at inddrage lokaludvalgets miljømedarbejder i de 

søgeprocesser der pt handler om jobsskabelse på genanvendelsesområdet og unges naturpleje.  

e. Konkret deltog Tingbjerg-sekretariatet med en snitte-workshop. 

Unge I Centrum er et nyt initiativ startet af den i Gadelandet bosatte 20årige lærerstuderende Noha Kadim 

Doukni. Noha har sammen med klubmedarbejdere i Tingbjerg mobiliseret en stor gruppe unge med henblik 

på at lave frivilligt arbejde og tjene penge til ekskursioner. Samarbejdet med UIC resulterede i at 15 unge 

fra Tingbjerg deltog med hesteridning og salg af forfriskninger.  

 

Herudover var der nogle fine koblinger mellem Skaberværelset / Tingbjerg-Kulturhus og Tryllehavens 

vandbane-aktivitet og mellem Københavns Naturskoles bålmad og Miljøudvalgets sanketur. 

 

Forslag til nye aktiviteter 
Der er undervejs blevet foreslået en aktiviteter der kan udvikles og programsættes i en eventuel 2020 

udgave:   

Starte torsdag aften med et ekstraordinært folkekøkken 

Inddrage ECV’s børneinstitutioner og andre lokale daginstitutioner i et samarbejde med Arildsgårds 

naturvejleder og Københavns Naturskole om lave et aktivitetsprogram for de 0-6 årige om fredagen.   



Give rum for oplæg og debat i relation til de temaer vi har i spil (på aktivitetssiden og i forhold til 

samskabelse / ressourceopbygning) 

 Evt også film f.eks. torsdag aften efter folkekøkken – måske som open air fremvisning 

Plantesalg – gerne fremspiret af lokale unge  

Plantebytte 

Leslåning – græsset på større areal lades urørt i ugerne op til 

Mere dyreliv også insekter og mosens fisk 

Madlavning af de råvarer som Foodsharing Copenhagen medbringer 

Lokale musikere spiller om aftenen – i telt eller på bålplads.  

Fritidsjobbere eller andre særlige forløb deltager med at bygge faciliteter, infoskilte og vejvisning. Der var i 

år mindre tiltag med dette.  

 

Faciliteterne 
Det blev primært boldbanen på nordsiden af matriklen der blev centrum for aktiviteterne. Det blev meget 

tydeligt at der er tale om et stort areal, der kan rumme mange flere aktiviteter end tilfældet var. De 

indhegnede områder langs det vestlige skel kom ikke i spil. Heller ikke byhaven blev inddraget som arena 

for aktiviteter, hvilket havde den konsekvens at det ikke var umiddelbart tydeligt hvad der skete, når man 

ankom fra Kobbelvænget. Det vil være godt at tænke i et mere kontinuerligt aktivitetsstrøg.  

Stjerneteltet fik sin debut, og fungerer godt som ramme for Copenhagen Foodsharing, mens et lignende 

telt udlånt af Københavns Naturskole var base for Københavns Mediegymnasium.  

Toiletfaciliteterne skal tydeliggøres 

 

Annoncering /mobilisering 
Det blev gjort: 

Facebook var den primære annonceringskanal, både i forhold til arrangementet som helhed og i forhold til 

en række af de særskilte begivenheder.  

Lokaludvalgets andre kanaler som avisklumme, hjemmesideopslag, elektronisk nyhedsbrev og 

papirnyhedsbrev blev også anvendt. GForårsfesten blev tydeligt eksponeret i forhold til folkekøkkenet på 

ECV. 

En større annonce samt en artikel i Brønshøj-Husum Avis i ugerne op til.    

Opsætning af program i Tingbjerg og til dels i Voldparken via fritidsjobberne har betydet at en større del af 

beboerne i disse områder er blevet opmærksom på programmet. 

Opsætning af skilte med det fulde program i området omkring ECV. 

Oppyntning på ECVs udearealer i dagene op til  

De mange aktører bag aktiviteterne har informeret og mobiliseret deres egne netværk 



Det kunne f.eks. gøres 

- Alternativer til bannere, der opsættes centrale steder i bydelen – produceres af unge fritidsjob-

projekt eller via UIC. F.eks. malede plader med de væsentligste informationer 

- Design af farverig festivalplakat – evt som folder med program (testes sandsynligvis på årets 

mosetræf) 

- Der produceres via fritidsjobbere, UIC eller på anden vis indgangsportaler, skilte med mere, der kan 

opsættes nogle dage forud for begivenheden og dermed vække forbipasserendes nysgerrighed 

- Andet?  

 

 

 

Økonomi 
Regnskabet er ikke endelig færdigt, men i runde tal holder vi os inden for det af Lokaludvalget godkendte 

budget på 42.000 kr.  

Honorarer ifm. aktiviteter     23.000 kr. 

Annoncering  5.300 kr. 

Projektledelse ekstern          10.000 kr.   

Aktivistforplejning 1.700 kr. 

Køb af foto  1.900 kr. 

I alt                         41.900 kr.  

 

Bemærkninger til budget. Afholdes der en forårsfest(ival) i 2020, kan følgende være med til at forbedre 

arrangementet 

- Aktivistforplejningen som aktivitet – med afsæt i overskudsmaden der skal uddeles 

- Vi hyrer fotograf til at dokumentere arrangementet 

- Andet? 

 

Projektledelsen 
Den af Lokaludvalget nedsatte arbejdsgruppe kom aldrig ordentlig i spil. Den var samlet en enkelt gang til 

en fælles brainstorm, og efterfølgende kom der spredte input.  

Der var ligeledes ét samlet møde med ECV ansatte tidligt i processen og ellers lidt løbende dialog om de 

praktiske sider af arrangements afviklingen.  

Samarbejdet med Henrique fungerede fint i forhold til at udviklingen af selve programmet.  



I fremtiden vil det være fordelagtigt at Lokaludvalget tidligt beslutter at afholde arrangementet og allerede 

mod slutningen af året har været i dialog med alle væsentlige samarbejdspartnere med henblik på at 

udvikle en programskitse, der kan indarbejdes i Lokaludvalgets arbejdsplan og budget.  Oplagt at 

ansvarliggøre disse samarbejdspartnere på at udvikle de enkelte dele af programmet og skabe en 

arbejdsgruppe, der løbende kan udvikle programmet, faciliteterne, kommunikationen og budgettet. 

Lokaludvalgets sekretariat/miljømedarbejderen har fortsat det overordnede ansvar.  


