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Lysfesten kan i år foregå hjemme hos dig selv. Støb dit eget  
genbrugslys, varm dig ved den bæredygtige tanke og del  
resultatet med os andre – sammen hver for sig. Kulturen lever,  
lyset tændes og fællesskabet varmer i en kold og ensom tid. 

Vi er mange som elsker stearinlys – særligt i de mørke vinter- 
måneder. De spreder hygge, varme og ja – LYS! Den mørke  
side af det hyggelige lys er, at produktionen kræver mange  
ressourcer og at vi ofte smider en god del af lyset direkte  
i skraldespanden. 

Men i Byens hus gør medborgerne hinandens Skrald til Skat.  
Så i fællesskabets og bæredygtighedens navn er der siden  
sidste lysfest indsamlet stearin-rester under overskriften: 
”Hit med stumperne”. Og nu kan du så tænde et bæredygtigt  
lys i mørket ved at støbe dit helt eget genbrugslys derhjemme  
af det, som ellers ville være endt i skraldespanden.  



MATERIALER:

Du skal selv sørge for:
• Et vandbad –  vi viser hvordan du kan bruge to forskellige  

gryder til vandbad. Den ene skal kunne balancere med 
håndtagene på den anden uden at røre bunden. Men du 
kan også bruge en gammel konservesdåse eller lignende  
til at smelte stearinen i nede i vandbadet. 

Du kan enten selv sørge for - eller hente ved Byens hus*:
• Lysstumper og stearinrester fx fra julelys eller stearin,  

der er dryppet ved siden af (ingen rester er for små)

• Små marmeladeglas eller lignende  
– rengjorte og uden etikette

• Et grillspyd – du kan også bruge en strikkepind  
eller tøjklemme

• Væge (kan evt. laves ved at dyppe et stykke garn  
eller snor i stearin)

SÅDAN GØR DU:

Når du støber lys af lys-stumper, så begynder det hele med 
sortering af stumperne af stearin i farver. Fjern så meget du 
kan af de gamle sorte væger. Resten kan fiskes op, når massen 
er smeltet. 
Henter du materialer ved Byens hus, er materialerne farve- 
sorteret og de sorte væger fjernet.



HVAD SKAL DU BRUGE?
Ca. 0,5 kg lysstumper, et grillspyd, væge og to 
glas. Klip den brændte væge af lys-stumperne og 
smid den ud. Du skal derefter lave et vandbad, 
eksemplet med to gryder.1
SMELT LYS-STUMPERNE OVER ET VANDBAD 
VED MIDDEL VARME. 
Fyld et par cm vand i bunden af den største 
gryde. Placer den anden gryde oveni, så hånd- 
tagene balancere på kanten og gryden ikke rører  
bunden. Tænd for blusset ved medium varme, 
massen må IKKE koge. Smelt lys-stumperne i 
gryden og fjern de gamle væger, når massen  
er smeltet.

2

DYP VÆGEN I STEARINEN OG FASTGØR DEN  
I BUNDEN AF GLASSET.
Mens lyssumperne smelter i gryden, bind vægen 
fast på pinden og klip den til så den er et par 
millimeter længere end glasset. Læg pinden på 
glasset og fastgør vægen evt. ved at dryppe lidt 
stearin ned i bunden. Hjælp eventuelt vægen på 
vej med en pind.

3

HÆLD DEN SMELTEDE STEARIN I GLASSET. 
Du kan også bruge en metal sovseske eller lille 
decilitermål til at få stearinen over i glasset. 4

DET FÆRDIGE RESULTAT. 
Nu skal stearinen hærde i et par timer og så er 
lysene klar til (gen)brug.

5
DEL DIT LYS I MØRKET
Del meget gerne dit resultat med os. Send fx et billede til byenshus@roskilde.dk eller læg  
et billede op på instagram #lysfest21 #hitmedstumperne og tag @byenshus_roskilde


