
Grön Jul på Gråbo
Program 1 december 10.00-14.00

Klädbytardag  Plats: Gråbobiblioteket
Hitta nygamla plagg. Sista inlämning 29/11.  

Tankepromenad Plats: Alla lokaler
Tankepromenad om de 17 globala målen.

Filmvisning Plats: Filmrummet på Puma 
Rullande korta filmer om miljöproblemen i vår värld.

Hållbarhetsfika Plats: Puma 
Försäljning av fika som bidrar till minskat matsvinn.

Modevisning Plats: Mellan skolan och Puma
Landshövdingen och regiondirektören visar kollektioner 
från Röda korsets second hand. Start kl 13.00. 

Utställning Plats: Utanför Gråbobiblioteket
Träffa Coop, Gotlandshem, länsstyrelsen med flera. 

Gör din egen julklapp:
 Tid: 10.00-14.00 Plats: Utanför Gråbobiblioteket

grön jul på gråbo! 
1 december kl 10.00-14.00

          Gör din egen julklapp    
        eller hitta nåt hållbart.
        Klädbytardag och fika.

Workshops med slöjdkonsulenterna, 
Fenomenalen med flera. Vi handleder 
dig i tillverkandet av en hållbar 
julklapp.

Plats: Träffpunkt Gråbo, 
Gråbobiblioteket och Puma 
ungdomsgård. Gråbo torg, Visby.

Illustration, klädbyte: G
abriel Bering. Illustration, juldekorationer: M

ostphotos.

 Gör tygkassar av gamla t-shirts.

 Tid: 10.00-14.00 Plats: Pysselrummet på Puma 
grön jul på gråbo! 

1 december kl 10.00-14.00

          Gör din egen julklapp    
        eller hitta nåt hållbart.
        Klädbytardag och fika.

Workshops med slöjdkonsulenterna, 
Fenomenalen med flera. Vi handleder 
dig i tillverkandet av en hållbar 
julklapp.

Plats: Träffpunkt Gråbo, 
Gråbobiblioteket och Puma 
ungdomsgård. Gråbo torg, Visby.

Illustration, klädbyte: G
abriel Bering. Illustration, juldekorationer: M

ostphotos.

 Skapa reflexer med återbruksmaterial som bas,   
  workshop och försäljning av återbruksprodukter.

 Tid: 10.00-14.00 Plats: Gången vid Gråboskolan
grön jul på gråbo! 

1 december kl 10.00-14.00

          Gör din egen julklapp    
        eller hitta nåt hållbart.
        Klädbytardag och fika.

Workshops med slöjdkonsulenterna, 
Fenomenalen med flera. Vi handleder 
dig i tillverkandet av en hållbar 
julklapp.

Plats: Träffpunkt Gråbo, 
Gråbobiblioteket och Puma 
ungdomsgård. Gråbo torg, Visby.

Illustration, klädbyte: G
abriel Bering. Illustration, juldekorationer: M

ostphotos.

 Julpyssla med återbruksmaterial.

 Tid: 11.00-12.00 Plats: Träffpunkt Gråbo
grön jul på gråbo! 

1 december kl 10.00-14.00

          Gör din egen julklapp    
        eller hitta nåt hållbart.
        Klädbytardag och fika.

Workshops med slöjdkonsulenterna, 
Fenomenalen med flera. Vi handleder 
dig i tillverkandet av en hållbar 
julklapp.

Plats: Träffpunkt Gråbo, 
Gråbobiblioteket och Puma 
ungdomsgård. Gråbo torg, Visby.

Illustration, klädbyte: G
abriel Bering. Illustration, juldekorationer: M

ostphotos.

 Visible mending – laga så att det syns.

 Tid: 11.00 och 13.00 Plats: Träffpunkt Gråbo Cafeterian
grön jul på gråbo! 

1 december kl 10.00-14.00

          Gör din egen julklapp    
        eller hitta nåt hållbart.
        Klädbytardag och fika.

Workshops med slöjdkonsulenterna, 
Fenomenalen med flera. Vi handleder 
dig i tillverkandet av en hållbar 
julklapp.

Plats: Träffpunkt Gråbo, 
Gråbobiblioteket och Puma 
ungdomsgård. Gråbo torg, Visby.

Illustration, klädbyte: G
abriel Bering. Illustration, juldekorationer: M

ostphotos.

 Workshop  – japansk stenträdgård i mikroformat och  
 jul-mobil. Varje aktivitet tar ca en timme.

 Tid: 12.00-14.00 Plats: Köket på Träffpunkten
grön jul på gråbo! 

1 december kl 10.00-14.00

          Gör din egen julklapp    
        eller hitta nåt hållbart.
        Klädbytardag och fika.

Workshops med slöjdkonsulenterna, 
Fenomenalen med flera. Vi handleder 
dig i tillverkandet av en hållbar 
julklapp.

Plats: Träffpunkt Gråbo, 
Gråbobiblioteket och Puma 
ungdomsgård. Gråbo torg, Visby.

Illustration, klädbyte: G
abriel Bering. Illustration, juldekorationer: M

ostphotos.

 Tova ullbollar av gammalt och nytt.

 Tid: 13.00-14.00 Plats: Träffpunkt Gråbo
grön jul på gråbo! 

1 december kl 10.00-14.00

          Gör din egen julklapp    
        eller hitta nåt hållbart.
        Klädbytardag och fika.

Workshops med slöjdkonsulenterna, 
Fenomenalen med flera. Vi handleder 
dig i tillverkandet av en hållbar 
julklapp.

Plats: Träffpunkt Gråbo, 
Gråbobiblioteket och Puma 
ungdomsgård. Gråbo torg, Visby.

Illustration, klädbyte: G
abriel Bering. Illustration, juldekorationer: M

ostphotos.

 Pimpa upp skruvkorkar med kläder och pärlor till  
 fina stjärnor i granen.

grön jul på gråbo! 
1 december kl 10.00-14.00

          Gör din egen julklapp    
        eller hitta nåt hållbart.
        Klädbytardag och fika.

Workshops med slöjdkonsulenterna, 
Fenomenalen med flera. Vi handleder 
dig i tillverkandet av en hållbar 
julklapp.

Plats: Träffpunkt Gråbo, 
Gråbobiblioteket och Puma 
ungdomsgård. Gråbo torg, Visby.

Illustration, klädbyte: G
abriel Bering. Illustration, juldekorationer: M

ostphotos.

grön jul på gråbo! 
1 december kl 10.00-14.00

          Gör din egen julklapp    
        eller hitta nåt hållbart.
        Klädbytardag och fika.

Workshops med slöjdkonsulenterna, 
Fenomenalen med flera. Vi handleder 
dig i tillverkandet av en hållbar 
julklapp.

Plats: Träffpunkt Gråbo, 
Gråbobiblioteket och Puma 
ungdomsgård. Gråbo torg, Visby.

Illustration, klädbyte: G
abriel Bering. Illustration, juldekorationer: M

ostphotos.


