TRE SYDJYSKE UNDERVÆRKER
FÅR STØTTE FRA REALDANIA
Fælleskabet er i front blandt Sydjyllands mange ildsjæle. For fjerde gang har Realdanias Underværkerkampagne fundet frivillige projekter med stærk lokal opbakning. Nu er to ’underværker’ fra Varde-egnen og
ét fra Gram udvalgt til støtte.
I Skovlund skal et uudnyttet lokale i medborgerhus renoveres og indrettes til den lokale ungdomsklub og
teaterforening. Målet er blandt andet at styrke de lokale fællesskaber. I Varde skal flere såkaldte
aktivitetsspots etableres i det tidligere Varde Sommerland. Projektet skaber rum til leg, læring og
friluftsaktiviteter. Og i Gram skal et tidligere posthus renoveres og omdannes til forsamlingshus. Målet er
skabe et samlingssted for ildsjæle, erhvervsliv og foreninger.
Sådan lyder idéerne fra den sydjyske andel af de i alt 18 projekter, som nu er klar til at blive til virkelighed
med støtte fra Underværker – Realdanias kampagne for ildsjæle i det byggede miljø. Med økonomiske
midler skal kampagnen understøtte ildsjæle i at føre deres idéer ud i livet – til gavn for den lokale
livskvalitet.
Mødesteder i fokus
Overalt i landet knokler ildsjæle med at skabe mødesteder som ramme om aktiviteter og fællesskaber. Og
med at bevare og udvikle den lokale bygningsarv og traditionelle håndværk. Med økonomisk støtte
bidrager Underværker-kampagnen til, at passionerede ildsjæle kan gøre deres idéer til virkelighed.
”Det er altid en særlig glæde, når vi i Realdania kan være med til at bakke op om ildsjælenes indsats. De
mange projektidéer vidner om sprudlende engagement, handlekraft og en stærk veneration for de
lokalsamfund, som efterfølgende nyder godt af ildsjælenes hårde arbejde,” siger Christian Andersen,
programchef i Realdania.
Han tilføjer: ”Vi er glade for, at kampagnen Underværker har afstedkommet så gode projektidéer fra
Sydjylland. Det vidner om, at der her er masser af lokale kræfter, der er parate til at knokle for fælleskabet.
De projektidéer, vi har modtaget fra Varde og Gram er desuden rige på kreativitet og lokalt engagement,
ligesom de demonstrerer evnen til at løfte i flok.”
Et bedømmelsespanel bestående af en række markante ildsjæle, iværksættere og eksperter bistod
Realdania med udvælgelsen. De 18 projekter er valgt blandt i alt 69 ansøgere og støttes samlet med godt
7,7 mio. kr.
Ildsjæle kan stadig søge
Med Underværker har Realdania samlet afsat 45 mio. kr. til at støtte op om frivillige projekter i det byggede
miljø. Projekterne vælges i en løbende proces over det næste år, og potentielle ildsjæleprojekter kan
derfor stadig nå at byde ind. For at komme i betragtning skal man beskrive sit projekt på
www.underværker.dk og demonstrere opbakning fra andre ved at samle ’likes’. Når et projekt har mindst
200 ’likes’ går det det videre til næste bedømmelsesmøde.
Læs om kampagnen og læs ildsjælenes egne beskrivelser af deres projekter på www.underværker.dk

Yderligere oplysninger
•
•
•
•

Om ’Aktiv Kulturhus i Skovlund’, Skovlund, kontakt Poul Henrik Hansen, tlf. 51 23 62 37
Om ’Aktivitetspots i Varde Sommerland’, Varde, kontakt Lasse Frøkjær Madsen, tlf. 20 51 99 09
Om ’Postgården i Gram - rum til udfoldelse’, Gram, kontakt Egon Majlund, tlf. 21 28 26 82
Om Underværker-kampagnen, kontakt pressechef Pia Møller Munksgaard, Realdania, tlf. 29 69
52 49

FAKTA
Om de udvalgte projekter fra Syddanmark:
/

Aktiv Kulturhus i Skovlund, Varde Kommune
I mange år har et medborgerhus på ønskelisten i Skovlund. I 2015 blev dette til virkelig med lokal
opbakning og finansiering. Nu forbedres forholdene på bygningens første etage, hvor den lokale
ungdomsklub sammen med teaterforeningen forventes at rykke ind. Projektet omfatter etablering
af flugtvej til gadeplan, kvist og vinduer i taget, montering af vægge og skabe til opbevaring, samt
gulvbelægning for lydisolering.

/

Aktivitetspots i Varde Sommerland, Varde Kommune
I hjertet af Varde har Varde Sommerland ligget hengemt siden parken lukkede i 2002. I 2012 blev
området tilgængeligt igen på Sommerlandslauget Varde initiativ. Med projektet ”Aktivitetspot i
Varde Sommerland” er visionen at transformere området til et sted, hvor gamle og unge mødes
og nye fælleskaber opstår. Planen består i en bearbejdning af landskabet, etablering af en
boardwalk og bedre rum for leg og læring.

/

Postgården i Gram – rum til udfoldelse, Haderslev Kommune
På torvet i Gram har den gamle postgård stået uden funktion i fem år. Nu skal det tidligere
posthus forvandles til byens nye kultur- og forsamlingshus. I fremtiden skal bygningen være
ramme om kulturelle aktiviteter, foreningslivet og faciliteter for det lokale erhvervsliv. Projektet
omfatter en ombygning i huset samt etablering af toiletter og mødelokaler.

Læs mere om de sydjyske projekter og se de øvrige udvalgte projekter fra resten af landet på
www.underværker.dk.
OM UNDERVÆRKER-KAMPAGNEN
Realdanias kampagne Underværker har målrettet støttet ildsjælenes arbejde siden 2011 – tidligere med
særligt fokus på bygningsarven, men nu med støtte til alle slags projekter i det byggede miljø. Ildsjæle kan
løbende søge om økonomisk støtte til deres projekter frem til udgangen af 2017.
Interesserede ildsjæle kan fortsat søge kampagnen om støtte ved at oprette en elektronisk
projektansøgning på www.underværker.dk og dernæst demonstrere projektets lokale forankring ved at få
mindst 200 til at vise deres opbakning på hjemmesiden. Når mindst 200 har tilkendegivet, at de støtter
projektet, går det videre til kampagnens bedømmelsesudvalg. Her sidder:
•
•
•
•
•
•
•

Kristian Krog, kulturel iværksætter, Den ny Maltfabrik
Maria Kavita Nielsen, direktør i den socialøkonomiske virksomhed Mind Your Own Business
Signe Wenneberg, forfatter, klimaaktivist og kommunikationsrådgiver
Rune Kilden, iværksætter og byudvikler
Søren Hermansen, leder af Energiakademiet på Samsø
Christian Andersen, programchef i Realdania
Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania

Den endelige beslutning om tildeling af støtte er foretaget af Realdanias direktion.

