Miljø- & Naturformidlings forløb
EFTERÅR 2013

Velkommen til efterårets lokale miljø- &
naturformidlingsforløb! Her vores program:
3. september – 1. oktober

”Drik din by”
Vi syr vores egne teposer med egnede urter, som vi
finder i byhaver og grønne pletter på Vesterbro.
7. oktober til 11. oktober
TEMAUGE i forbindelse med KBH miljøfestival

”Mærk jorden”
Hvordan bliver jord til?
Et forløb om tilblivelse af jord. Medbring dvs. grønt affald
fra jeres skole- og institutions køkken: grøntsags rester,
æbleskrald, kartoffel -, løg - og gulerodsskralder, mm..
30. oktober til 28. november

”Vesterbro juletræsBYG”
Vær med til at bygge jeres eget juletræ og Vesterbros
juletræ op til Vesterbros juletræsfest d. 1.12.2013 i
Enghaveparken.

Forløbene bliver kædet sammen med andre offentlige
miljø- & formidlings-arrangementer på Vesterbro.
Vi vil inspirere til en mere bæredygtig livsstil.

Hvem kan deltage i miljø- & naturformidlingen?
Formidlingen i Vesterbro Miljø- & Naturværksted er
udviklet til Vesterbros børn fra 3-10. Den primære
målgruppe er børnehaver og børnehaveklasser.
Det er gratis for Vesterbros daginstitutioner og skoler.
Børnehavegrupper kan være på max. 14 børn, mens
skoleklasser kan komme klassevis. Alle grupper børn skal
følges af min. 2 voksne.
Hvor afholdes aktiviteterne?
På Vesterbro.
OBS.: Aftal tid & sted ved tilmelding.
Hvornår foregår formidlingen?
Tirsdage – torsdage formiddage og varer omkring en
time.
Tilmelding og yderligere info:
Tlf.: 2033 7060
E-mail: Zn6i@okf.kk.dk
Ring i god tid, hvis I ikke kan komme på aftalt tidspunkt!

Husk, at I også kan:
Besøge vores hjemmeside for flere arrangementer og oplysninger
om vores formidlingstilgang.
Besøge naturskolen på Tippen via http://www.groen.kk.dk/
Få hjælp til at starte en ormekompost, grønt tag, solceller, mm..
Bruge Træstubben til institutionens egne naturaktiviteter.
Låne melkværne, havrevalsen eller mostpressen.
Kom til ÅBEN HAVE hver første torsdag i måneden.

Følg med i hvad der ellers sker på
TRÆSTUBBENS facebook:

Et miljø- & naturværksted drevet af Vesterbro Lokaludvalg med
støtte fra Friluftsrådet.

