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PRESSEMEDDELELSE         Lildstrand 23. nov. 2020 
 
Til redaktionen        
 
Den Jyske Kunstfond støtter KreativitetsHuset i Lildstrand med 200.000 kroner 
 
Kulturminister Joy Mogensen siger: 
“ I en tid hvor rigtig mange af os oplever begrænsninger i den måde, vi er sammen med andre mennesker på, 
så er det virkelig positivt, at kunstvirksomheder og erhvervslivet går sammen om initiativer, der skaber nye 
oplevelser og fællesskaber for os alle. Jeg er spændt på at følge de nye projekter, der kommer til at spire 
frem rundt omkring i Danmark” 
 
I Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand har ildsjælenes bestyrelse med formanden Hanne Marie 
Kværndrup i spidsen fortsat svært ved at få armene ned.  
 
“ For godt en uge siden fik vi en fantastisk flot donation på 1 million kr. fra Realdania kampagnen 
Underværker og nu 200.000 kr. fra Den jyske Kunstfond. Pengene skal bruges til ombygning og indretning af 
den gamle købmandsgård i Lildstrand. I forvejen har Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand modtaget 
312.595 kr. fra FLAG Thy-Mors puljen til samme formål.” 
 
Nu gælder det om at få skaffet de sidste kroner i forhold til at nå vores ombygningsbudget på 1.7 mio. kr. 
Derfor søger vi fortsat støtte fra fonde og sponsorer.  
 
”Vi er dog så tæt på målet med at skaffe penge nok, så vi forventer at kunne sætte byggeriet i udbud. Vi 
forventer at kunne starte op i foråret 2021,” siger Hanne Marie Kværndrup og fortsætter: 
 
“ Den 1. november overtog vi huset efter at have skaffet 900.000 kr. ved donationer fra hhv. Thisted 
Kommune på 300.000 kr., fra Lokale og Anlægsfonden på 200.000 kr. samt salg af Folkeaktier og anonyme 
sponsorer. Endvidere har vi tidligere i opstartsfasen modtaget mindre beløb fra Nordea Fonden og den 
lokale Grundejerforening Svenstibakkevej”. 
 
Ideen til KreativitetsHus og kunstnerbolig blev født, da en lokal gruppe under Hawboernes Forening 
gennemførte en række udviklingsværksteder i samarbejde med 3 professorer fra Roskilde Universitet. Focus 
blev rettet mod den gamle købmandsgård, som var eneste bygning i Lildstrand egnet til formålet og der blev 
snart indgået en købsaftale med ejerne. KreativitetsHuset kommer til at rumme værksted, kursuslokale, 
kunstnerbolig og værelser. Udlejning af værksteder, kunstnerbolig og værelser skal finansiere driften. 
 
“ Vi er meget, meget taknemmelige for al den støtte og opmærksomhed der tilgår vores lille 
bevaringsværdige samfund i Lildstrand. Andre ildsjæle har tidligere gennemført genopbygning af spilhuset og 
spillet der haler kutterne på land. Tidligere i år er der opført et fint madpakkehus og til foråret påbegyndes 
arbejdet med det fuldt finansierede projekt Kystterrasserne ved landingspladsen” siger Hanne Marie 
Kværndrup der understreger vigtigheden af at man lokalt koordinerer og samordner de enkelte ildsjæle 
projekter.  
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