
 

 

 

 

Kom til åbningen af 
Green Makerspace 

www.greenmakerspace.dk 

Klima-og Miljøværksted 
 

 Lørdag den 7. november kl. 10.00 

 
Møllestedgård, Vestermark 7 A-B,  

Sønderborg (over for Burger King) 

 

 
 

For små midler kan man afprøve sine ideer, hvor man 

genbruger forskellige materialer. På den måde sparer 

man på resurserne og gavner klimaet og miljøet. 

Vi har maskiner og værktøj m.m., du kan bruge. 
 

”Det eksperimenterende og inspirerende 

Klima-og Miljøværksted” 
 

Møllestedgård, Sønderborg 

www.ve.dk/Als  , formand: 74488170 

 

 Er bl.a. blevet sponsoreret bl.a. af: Miljøministeriet, VedvarendeEnergi-Sønderborg, 

 IDA-Afd. Sønderjylland 

http://www.ve.dk/Als


Samarbejdspartner:  

 

 

 
Hvem støtter Green 

Makerspace? 

 

 

  

 IDA’s (www.IDA.dk) lokale afdeling støtter 
og Green Makerspace support, som er 
oprettet af frivillige, hjælper med til at 
drive, vedligeholde og udvikle Green 
Makerspace- værkstedet. 

  

 Mange forskellige sponsorer og frivillige 
har bidraget til, at Green Makerspace 
værkstedet eksisterer ved at donere tid, 
materialer og udstyr.   
 
Vi er stolte og taknemmelige for al den 
støtte Green Makerspace har fået, og vi 
kan nu se ind i en grøn fremtid! 
 

                   

[Dansk] 

Det eksperimenterende og inspirerende       

Klima- og Miljøværksted for alle 

“grønne”   mennesker i Syddanmark. 

VedvarendeEnergi – Sønderborg 
www.ve.dk/als 
 

Afd. Sønderjylland   



 
 

Hvad foregår der i Green 
Makerspace?  

 

 

      Hvem kan deltage?  

 
 

 
 
 

Green Makerspace er et værksted, hvor 
man som opfinder, iværksætter, hobby-
folk, studerende og entusiast kan 
komme og bygge ”ting”, som har et 
”grønt” kendetegn, løsninger, som tager 
hensyn til vores klodes klima og 
fornybare ressourcer som f.eks. sol, 
vind, bølger, tyngdekraft m.m.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 I Green Makerspace kan man bygge og 
lære i et inspirerende miljø med mange 
forskellige fagligheder og kreative 
mennesker.  
En mulighed for at arbejde med materialer 
så som træ, plastic, metal, elektronik og 
forskellige genbrugs-materialer. Vi tilbyder 
mange forskellige teknikker: 3D printing, 
laser cutting, svejsning og det mest klassiske 
inden for værktøj. 

Alle, som er aktive medlemmer af den 
frivillige forening VedvarendeEnergi – 
Sønderborg (www.ve.dk/als), kan deltage. 
Medlemskab koster 200 Dkr/år, som 
betales til bank kontoen:   
Regnr.: 8401 Konto: 1188558 
 
 

 

Green Makerspace support:  
er en uafhængig gruppe under den 
frivillige forening VedvarendeEnergi – 
Sønderborg.  
Vores mål er at gøre værkstedet 
tilgængeligt for brugerne og udvikle det 
ved hjælp af frivilligt arbejde. Vi mødes 
ca. hver 2. måned. 
Se mere på www.greenmakerspace.dk  

Green Makerspace 

Vestermark 7 A-B, 

6400 Sønderborg 

Over for Burger King 

 

 

 

Info: Web:                                             

 E-mail: karin-soren@bbsyd.dk 

 www.greenmakerspace.dk 

 Åbnings tider:   

 Lørdage 10.00  – 14.00 

 Lukket på Helligdage 

  

http://www.ve.dk/als
http://www.greenmakerspace.dk/


 
 


