Aktivitetsoversigt naturbyens forårsfest 2. maj
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Rid på hest – ved Unge i Centrum ved Noha spørges om de vil gentage rideaktiviteten. (jens
Christian)
Bier – Utterslev Mose Bilaug eller Københavns Biavlerforening. Vi skal bruge processen omkring
forårsfesten til at få klarhed over hvilke aktører vi skal samarbejde med ift. at få et bier på ECVmatriklen (Jens Christian)
Hønsehold – ECV kommer inden for 14 dage med et kvalificeret bud på hvordan et kommende
drifts-setup kan tænkes og hvordan forårsfesten kan understøtte dette (ECV)
Hvad med kaniner? Den eksisterende bestand reduceres til en enkel børnevenlig kanin. Kan vi på en
eller anden måde gøre perspektiverne omkring et kaninhotel levende. Et kaninhotel der med robust
driftsform og forsvarlige faciliteter kan trække områdets unger til Naturbyen. Erfaringer fra
Børnenes Dyremark
Klappegeder – Børnenes Dyremark eller 4H Camilla har kontakt til 4H (Jens Christian)
Sneglevæddeløb
Pindsvinevenner – foderkasse ved Next

Planter og dyrkning
Alle planteaktiviteter skal foregå omkring drivhuset
 Frøbytte feks. I stil med dette eller https://www.facebook.com/Froesamlerne.dk/ (Jens Christian
forhører sig om konceptet)
 Plantesalg: tomater, agurker mm (egne planter, så der skal forspires? Er der andre der kan lave
noget?) Der forspires til både workshop og plantesalg (ECV)
 Plantebytte ? – skal afklares om Mere Liv i Haven folkene vil stå bag (jens Christian)
 Dyrk dine egne svampe i genbrugt emballage – miniworkshop få et svampekit med hjem. Mikkel
skal kvalificere konceptet – kan NEXT mediegymnasium indtænkes i et svampekit-design?
 Altanworkshop med Bente Mortensen (er spurgt – Jens Christian)
 Kompostering og udlevering af kompostorme – Hvem skal stå for aktiviteten. EVT Jaan Kussassari,
der også vil kunne tage en sanketur. (Jens Christian)
 Copenhagen foodsharing. Jens Christian sender en forespørgsel. Mads hører med Anne
Madlavningsaktiviteter
De primære madaktiviteter foregår i byhaven
Sanketur på Vestvolden
Bålmad med sankeurter. Martin kommer med koncept til en aktivitet
ECV køkkenet sælger mad og kage og kaffe
Bålpopcorn ved spejderne? Mads taler med spejderne.
Diverse
Vandbaner ved Felix? Nice to have – hun hvis der er penge til overs
Københavns Mediegymnasium – byggeworkshops Jens Christian holder møde med dem den 4. februar.
Foreslå dem at udvikle infobod og skiltning.
Lær at slå med le v/ Utterslev Mose Naturplejelaug. ECV sørger for at friholde en del af plænen til ledemonstration
Snitte workshop ved Lars fra Tingbjerg Jens Christian spørger Lars
Halmballe labyrint (kan evt. samfinansieres og anvendes på Kulturdag / Tingbjerg Challenge) Hvad koster
det?
Intugreens Natur Experimentarium
Rollespil – kæmp mod gårdens dyr og andre monstre v/ Rollespilsfabrikken
Aktivitet ved Danmarks Naturfredningsforening
Skattejagt Mads spørger spejderne

