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PROGRAM
HÖSTEN

2014
16 sept 3D-café - Mötesplats för 3D-printning och fika 
 Kl. 17–20. Åldersgräns 16 år. Fri entré.

23 sept  Föreläsning och workshop ”Ta tillvara” med Erik Måneld, Miljöresurs Linné  
 Kl. 17.30–20.00. Fri entré. (Se info nedan)

28 okt 3D-café – Mötesplats för 3D-printning och fika  
 Kl. 17–20. Åldersgräns 16 år. Fri entré.

18 nov  3D-café – Mötesplats för 3D-printning och fika  

 Kl. 17–20 Åldersgräns 16 år. Fri entré

Ta tillvara!
Kort kurs om att ta tillvara på det som växer i vår  
omgivning med Erik Måneld från Miljöresurs Linné

I dag är det viktigare än någonsin att tänka på vår jord, 
både på hur vi lever, äter, konsumerar och arbetar. Det är 
inte svårt att hjälpa världen, och det kräver inga stora upp-
offringar. Men utan redskap och kunskap kan det kännas 
som om vad jag gör inte spelar någon roll.

Maten vi äter är den enklaste vägen till förändring. Kom 
och var med när vi genom praktik och samtal vässar våra 
argument och våra redskap till att förändra världen till 
något bättre, där den goda smaken går hand i hand med 
den goda saken. 

Den här kursen inriktar sig på att utveckla och ta till vara det som växer i vår omgivning. Gam-
la inläggningstekniker får möta nya smaksensationer och det blir tydligt att det vackraste som 
finns är ett skafferi, fyllt av saker man gjort själv!  Från 1-2-3-lag till mjölksyrning till spännande 
chutneys blir detta en salig blandning av intressanta smaker och inspirationer, samtidigt som 
det enkla lyfts fram och tillåts att vara det som egentligen är meningen; God mat, rättvis för 
både jord och människa.

Skaparbibblan 
23 september 2014

Erik Måneld
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MAKERSPACE I VAGGERYD

Skaparbibblan – ett makerspace på biblioteket i Vaggeryd

Vad kan du göra på  
Skaparbibblan?

På Skaparbibblan finns också Barnhack – ett 
särskilt område där barn kan testa robotlego, 
Arduino, Scratch och annat.

Här finns möjlighet att jobba med olika 
sorters praktiska och kreativa uttryck 
inom teknik, elektronik, textil, metall, trä, 
skapa musik eller kanske skriva ut på 
3D-skrivare.

Vem som helst kan komma och arbeta på olika 
projekt. Här delar du erfarenheter och kunskap, 
samarbetar eller bollar idéer.

Vaggeryds bibliotek
Verner Malmstens väg 1
Box 180
567 24 Vaggeryd

Hemsida: bibliotek.vaggeryd.se
Blogg:  skaparbibblan.wordpress.com


