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Tlf.: 31 32 33 34 

Firmanavn 

Makerspace Vordingborg 

Kontakt: Jane Grønbech Poulsen 

Tlf.: 40 53 23 60 

jagr@vordingborg.dk  

Læs mere på msvb.dk 

Facebook: Makerspace Vordingborg 

 

 

Vordingborg Bibliotek 

Sydhavnsvej 6 

4760 Vordingborg 

Tlf.: 55 36 38 00 

bibliotekerne@vordingborg.dk 

vordingborgbibliotekerne.dk 
 

Et kulturhus med bibliotek, innovationsrum, 

musikskole og lokalarkiv. 

 

Vores fælles mission er at skabe gode rammer 

for læring og underholdning for alle. 

 

Adgang til Makerspace 

Er du min. 18 år, kan du få udleveret en nøglebrik 

til 3D-printer og maskinrum. Det eneste krav er 

et kursus på ca. 1 time. Kurset får du ved at hen-

vende dig til en frivillig i makerspace, som lærer 

dig at bruge lasermaskinerne og 3D-printeren.  

 

Ønsker du kun at bruge 3D-printer, og er du min. 

12 år, kan du låne en nøglebrik kun til dette for-

mål. Henvend dig på biblioteket i den betjente 

åbningstid og hør mere om dine muligheder.  

 

Du har adgang hver dag kl. 7-23. 

 

 

Biblioteket som innovationsrum 

Det er ikke tilfældigt, at de mange makerspaces 

dukker op netop nu. Idéen med makerspaces lig-

ger i naturlig forlængelse af de senere års fokus på 

brugerdreven innovation og dén community– og 

netværksbevægelse, der har floreret i samfundet. 

Inden for biblioteksverdenen har en lignende ud-

vikling fundet sted. Mange biblioteker arbejder 

med at involvere brugerne og skabe mere fri, åb-

ne lærings– og mødesteder.  

 

https://www.vordingborgbibliotekerne.dk/


En gruppe kreative "makere" mødes og udveksler 

erfaringer samt hjælper hinanden til at udforske, 

udvikle og lære alt vedrørende teknik og udvikle 

kreative projekter. 

 

Når vi mødes, arbejder vi bl.a. med: Folieskæring til 

skilte og tøj, Arduino og Mblock, 3D-print, 3D-

tegning, 3D- scanning, Onshape, laserskæring, CNC-

teknologi og øvrig teknik. 

 

Biblioteket råder over Arduino-begyndersæt, bær-

bare pc’er og 3D-printer, laserskæremaskiner samt 

folieskærer og varmepresse som du frit kan bruge. 

Vidste du, at på Vordingborg Bibliotek i Kul-

turarkaden har alle borgere adgang til 3D-

printere, laserskæring, folieskæring, grave-

ring, CNC-fræsning, lodning, programmering 

m.m. ?  

 

Er du interesseret i programmering, 3D-tegning og 

teknologi i det hele taget, og har du lyst til at være 

sammen med andre med samme interesse, så er 

denne gruppe noget for dig.  

 

Makerspace Vordingborg holder til i innovati-

onsrummet på 1. sal på Vordingborg Biblio-

tek.  

 

Gruppen mødes hver tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 

21.30.  

 

Ingen tilmelding, bare kom og vær med! Er du under 

12 år skal du følges med en voksen, som du arbejder 

sammen med.  

 

 

Gruppen arrangerer ofte kurser og afholder jævnligt 

workshops på biblioteket for at vise gruppens arbej-

de til borgerne og måske tiltrække nye medlemmer.  

 

Se kalenderen på www.msvb.dk og find ud af, hvor-

når de forskellige kurser og workshops bliver af-

holdt.  
 

 

 


