
För 7:e året i rad skapar vi tillsammans 
Tibros fantastiska ljusvandring!

Medskapande och lyktor tillverkade av barn från skolor och förskolor har 
under alla år vi arrangerat ljusvandringen utgjort kärnan i arrangemanget. 
De senaste åren har lyktorna byggts på med lampdesign (se baksidan) vilket 
varit en mycket uppskattad ljuspunkt under vandringen.

Nu vill vi återigen bjuda in alla barn i förskolan/grundskolan att medverka i 
ljusvandringen genom att designa sin egen återvinningslykta. Lyktan 
kommer sedan samlas in och under ljusvandringskvällen tändas av LIONS. 
Alla Tibros hundratals lyktor placeras sedan i en formation och skapar en 
magisk upplevelse!

Så här skapas en återvinningslykta:
1. Limma hela burken med glaslim eller liknande.
2. Lägg på pappret/servetten
3. Limma igen över hela burken.
4. Designa med medtaget material
5. Låt den designade burken torka
6. Märk lyktan med namn och lyktornas lådor tydligt med klass/avdelning 

& skola med vattenfast penna eller tejp eller etikett.
7. OBS! Placera 3 inplastade ark i lådan där det står skola och klass/ 

avdelning.

Material som alla barnen tar med sig hemifrån:
• Glasburk
• Papper som man ändå tänkt slänga eller som ligger och skräpar tex. en 

udda servett eller liknande
• Saker att limma på ljuslyktan som blivit över eller som man hittat 

någonstans tex. en knapp, en ståltråd, ett löv en pinne.
• Designen är helt fri, bara fantasin sätter gränsen!

Ljuslyktor till ”barnens glödande park”



Alla lyktor & lampor samlas in v 41-42 och återlämnas till respektive 
klass/avdelning några dagar efter ljusvandringen.

Lampdesign för klasser, avdelningar & fritids
Vi levererar ett runt ”metallskelett” med en lampa och upphängning till 
klasser, fritids eller avdelningar som sedan tillsammans skapa något kreativt 
och spännande med hjälp av valfritt material. Vi ser gärna att materialet är 
återvunnet!

Lampdesignprojektet är ett sätt att lära barnen att samarbeta och arbeta 
med  kreativa processer i mindre grupper och samtidigt fördjupa 
kunskaperna inom olika material. Några bra principer att ta med sig kan 
vara:

• Uppmuntra vilda idéer
• Generera många idéer
• Döm inte ut någon idé
• Bygg vidare på andras idéer

Ofta blir det under processen många spännande diskussioner och man får 
pröva sig fram med olika material som har olika egenskaper. 

Lamporna bildar sedan tillsammans en spektakulär ljuspunkt under 
ljusvandringen 17 oktober 2019!

Anmäl deltagande med kontaktperson, klass/avdelning/skola och 
uppsamlingsplats senast 1 oktober till 
tibroforeningspool@gmail.com.

Har du frågor och funderingar eller andra idéer kring ljusvandringen får 
gärna kontakta årets projektledare Marcus Olsson. För mer info hänvisar 
vi till kommunens webbplats.

www.tibro.se/ljusvandring2019
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