FORÅRSFEST

LØRDAG DEN 11. MAJ KL 11-17
ENERGICENTER VOLDPARKEN KOBBELVÆNGET 65

ØKOMAD & BYHAVELIV SNITTEVÆRKSTED

FOODSHARING COPENHAGEN

SJOV MED BAMBUSVANDBANER RIDNING
BYG EN SÆBEKASSEVOGN BLOMSTERHAVE WORKSHOP
BÅLMAD URTETUR PÅ VESTVOLDEN TROMMEJAM
UPCYCLING WORKSHOPS LAV TØRV OG PANDEKAGER
INFOBODER OM BIER, FÅR OG NATURPLEJE WORKSHOP:BYRUMSMØBLER
LAV ET INSEKTHOTEL FUGLEKASSEVÆRKSTED

se fuldt program på naturbyen.dk
eller vend papiret du står med

Et samarbejde mellem
EnergiCenter
Voldparken

Foodsharing Copenhagen
Københavns Naturskole
Unge I Centrum (UIC)
Den Boligsociale Helhedsplan i
Tingbjerg
Skaberværelset i
Tingbjerg Kulturhus
Utterslev Mose Naturplejelaug
Utterslev Græsningslaug
Københavns Biavlerforening
Spejderne i Brønshøj-Husum

Københavns
Mediegymnasium
Wise Design
Tryllehaven
Materiale Centralen
Torkild Pedersen
Carsten Hess
og mange flere
PROGRAM: VEND

GRATIS UDDELING AF MAD Kl 12 - 15
Gruppen af frivillige fra Foodsharing Copenhagen deler reddet
/ doneret mad med dig. Du er velkommen til at komme forbi og
hente mad til dig selv, dine venner og familie.

SLÅ MED LE Kl 11-17
Utterslev Mose Naturplejelaug viser udstyret frem og fortæller om
deres arbejde med at skabe ny natur i mosen. Vi håber at vegetationen er blevet høj nok til en omgang leslåning.

BIER I HAVEN Kl 11-17
Københavns Biavlerforening viser hvordan man kan holde bier i sin
have. De har tavler med levende bier, bi-dragter, røgmaskiner lidt
honning og informationsmaterialer.

TASKE-WORKSHOP Kl 11-17
Medbring dine egne gamle stoffer og Materiale Centralens Upcycling-teamet vil lære dig, hvordan du af et simpel kvadrat af tekstil
laver en helt ny shopper taske ved hjælp af origami teknik.
Workshop er gratis og for alle. Du skal bare medbringe et firkantet
stykke stof eller brugt tekstil, minimum størrelse er 85x85 cm og
dit smil, vores team vil vise, hvordan man syr og upcycle det.

FÅR I BYEN Kl 11-17
Medlemmer af Utterslev Græsningslaug fortæller om hvordan
et fårelaug kan være med til at berige naturen, give oplevelser og
skabe fælleskab året igennem.

BYHAVELIV Kl 11-17
Naturbyens byhave invitetere til en ny sæson, med grøntsager,
pizza, høns og kaniner. Som noget nyt vil der sæsonen igennem
være mulighed for at deltage i et havekursus. Kom og hør mere.

BYG ET INSEKTHOTEL Kl 11-17
Sammen med elever fra Københavns Mediegymnasium kan du
bygge dit helt eget insekthotel. Det er dekorativt og et tiltrængt
sted for insektlivet i din have eller på din altan.

UNGE SKABER BYRUM Kl 11-17
I ugerne op til forårsfesten har unge fra Tingbjerg og Husum været på opdagelse i kvarteret og fået ideer til ting der kan gøre livet
sjovere. Der er blevet bygget og mere skal bygges

UPCYCLING WORKSHOP Kl 14-17
Martin Krogh fra Bibliotekets Skaberværelse i Tingbjerg Bibliotek/
Kulturhus invitere til workshop hvor der genanvendes plastik til at
lave små elastikdrevne flydende og kørende fartøjer

BYG EN REDEKASSE Kl 11-17
Københavns Mediegymnasium har udviklet en ny redekasse de vil demonstrere og invitere dig med at samle. Mere information kommer

URTESAMLETUR PÅ VESTVOLDEN Kl 12-13
Kom med Michael Hoff på urtesamletur langs Vestvolden og få
historier om det store fæstningsanlæg. Lokaludvalget har netop
udgivet sankeguiden Spis Mosen.

SNITTEVÆRKSTED Kl 11 - 17
Det er sjovt at snitte i træ. Lars Egedal Henriksson, der arbejder
i den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg viser hvordan du kan
snitte en ske eller noget andet pænt eller brugbart.
FÅ EN RIDETUR Kl 11 - 17
Har du altid haft lyst til at sidde på en hest så har du nu muligheden for at prøve. Frivillige fra Unge I Tingbjerg (UIC) tilbyder en
trækketur på hesteryg.
SKAB MED BAMBUSVANDBANER Kl 11 - 17
Felix Becker fra Tryllehaven inviterer mennesker i alle aldre til at
skabe vandbaner i bambusrør og skabe kredsløb med spande, baljer, krus, støvsuger & vandslanger, soldreven vandpumpe mv.
BÅLMAD Kl 11 - 17
Bjarke fra Københavns Naturskole inviterer børn og unge til at lave
mad over bål. Maden kommer fra Foodsharing Copenhagen samt
urter fra Utterslev Mose og Vestvolden
BYG EN SÆBEKASSEBIL Kl 11 - 17
Brønshøj-Husum Spejderne viser den flotte samling sæbekassebiler, der snart skal med til verdens største sæbekasserally. Du kan
være med til at bygge én sæbekassebil fra bunden af.
TROMMEJAM Kl 13 - 15
Tamala er et band med musikkere fra Danmark og Afrika, der spiller trommemusik fordi de ikke kan lade være.
LÆKKER ØKOLOGISK FROKOST Kl 12-14
Det Økologiske Folkekøkken på EnergiCenter Voldparken sælger
lækker mad samt kage, kaffe, te og saftevand
BLOMSTERHAVE WORKSHOP Kl 14-16
Torkild Pedersen har taget 60 stauder med, der skal plantes i et
bed som unge fritidsjobbere har gravet. Lær om planterne og vær
med til at skabe et flot staudebed, der kan tiltrække insekter.

LAV TØRV OG PANDEKAGER Kl 11-17
Ælt og støb tørv med Carsten Hess. Til sidst tændes der op i
tørvekomfuret med hjemmelavede tørv, og du kan bage din
egen pandekage.
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