
INSPIRATIONSMØDE 
- GØR DIN IDÉ TIL VIRKELIGHED

26.11.2011
 
Sammen med Halsnæs Kommune inviterer Realdania til 
inspirationsmøde, hvor vi sætter fokus på ildsjæle i det 
byggede miljø.

www.byggerietsildsjæle.dk

PRAKTISK

Mødet afholdes i Gjethuset
Gjethusgade 5
3300 Frederiksværk

Den 26. november kl. 10.30-15.30

Tilmelding til mødet foregår gennem  
www.byggerietsildsjæle.dk

Spørgsmål vedrørende arrangementet rettes til  
info@byggerietsildsjaele.dk

Det er gratis at deltage

MØD ILDSJÆLENE

Fiskeriets og Havnens Hus – Ildsjæle 
med sans for organisation  
I Hundested arbejder lokale ildsjæle for at realisere 
drømmen om et oplevelsescenter på havnen. Stærk for-
midling i bl.a. et nedlagt beddingshus skal sikre viden om 
områdets hav- og fjordmiljø gennem tiderne. Respekten 
for ildsjælenes forskellige kompetencer og organisering 
i mindre arbejdsgrupper har været særlig afgørende for 
projektet.  

Dyssekilde Station – På vej mod et bære-
dygtigt projekt 
Dyssekilde Stationsbygning er en af landets mange 
smukke stationsbygninger, der skal omdannes til nye 
formål. For at sikre nyt liv i det historiske hus er de 
lokale ildsjæle gået grundigt til værks. Analyser af byg-
ningens forretningsmuligheder og tålegrænser skal sikre 
bæredygtige ideer, der bliver til virkelighed. 

Lynæs Havn – Et netværk af ildsjæle på 
tværs af kommunegrænser 
Lynæs havn er et værdifuldt kulturmiljø med spor af en 
tid, der var engang. Det har et netværk af specialiserede  
ildsjæle med stor viden om bl.a. kyst- og havfiskeri øje 
for. Sammen arbejder de målrettet for at sikre, at det 
hyggelige havnemiljø kan bidrage til øget turisme i 
området. 

Melbylejren – Idéerne vokser blandt 
ildsjælene 
Melbylejren er en historisk militærlejr, som ligger i et 
stort uudnyttet naturområde ved sommerhusområdet 
Asserbo. Stedet rummer mange muligheder for rekrea-
tion, turisme og oplevelser og lokale ildsjæle er godt 
igang med at indhente idéer til stedets fremtid.



INSPIRATIONSMØDE

Sammen med Halsnæs Kommune inviterer Realdania ild-
sjæle, kommuner og andre interesserede til inspirations-
møde lørdag d. 26. november kl. 10.30-15.30 i Gjethuset 
i Frederiksværk. Dagen handler om, hvordan ildsjæle 
skaber liv i nye og gamle huse, og hvordan de formår at 
omsætte deres drømme og visioner til konkrete projek-
ter. Ildsjæle er i denne sammenhæng alle, der arbejder 
frivilligt og passioneret med det byggede miljø.

Få frontlinjeberetninger om, hvordan historien bruges til 
at skabe nyt liv i tomme bygninger og bydele. Mød frivil-
lighedsforskeren, der sætter spot på ildsjælenes rolle i 
samfundet. Og hør lokale ildsjæle fortælle om de nytænk-
ende projekter, de har sat i gang i Halsnæs Kommune.

Inspirationsmødet er åbent for alle interesserede og giver 
mulighed for at skabe netværk, få inspiration og udvikle 
nye idéer sammen med andre. Dagen afsluttes med en 
guidet ekskursion til Krudtværksområdet.

PROGRAM FOR DAGEN 

10.30  Velkommen til inspirationsmøde i Halsnæs 
Kommune og til Gjethuset 

 Ved borgmester Helge Friis, Halsnæs Kommune

10.50 Om kampagnen til ildsjæle
  Ved projektleder Kirstine Cool,  

Dansk Bygningsarv A/S

11.10  Fra idé til projekt
 Ved kulturkonsulent Karin Østergaard,
 Halsnæs kommune

11.30 Kort pause

11.40 Den moderne ildsjæl: Billig arbejdskraft eller   
 demokratiets fortrop?
 Ved professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet

12.10 Vi gav os selv en historie!
 Museumschef Poul Sverrild, Forstadsmuseet,   
 giver inspiration til at komme fra den gode idé til  
 projekt

12.40  Cafédialog med oplægsholderne 
og lokale ildsjæle

  Mød fire lokale projekter og tal med dagens 
oplægsholdere. I cafédialogen udveksles erfa-
ringer, nye samarbejder skabes og idéer opstår

13.00 Frokosten serveres og cafédialogen fortsætter

14.00  Opsamling på dagen

14.15  Ekskursion til Krudtværksområdet
  Ved museumsleder Frank Allan Rasmussen, 

Industrimuseet Frederiks Værk

15.15 Vi slutter rundturen på Krudtværksområdet   
 med et glas i Krudthuset 


