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Ansøger: 
(forening eller virksomhed) 

Bymose Hegn Fonden 

Kontaktperson: Lars Juul-Madsen 

Adresse: 
Bymosegårdsvej 11 

3200 Helsinge 

Telefon: M: 20 86 81 11 / T: 48 79 84 00 

Email: ljm@bymosehegn.dk 

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr: 
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk) 

 

35144730 

Formål med projektet: 
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?) 

Bymose Hegn Fonden har til hensigt at arrangere en 
årligt tilbagevendende kulturbegivenhed under 
betegnelsen "Jule & Kunsthåndværkermarked" - i  år 
lørdag den 1. og søndag den 2. november 2014. Tanken 
er, at det skal ske i et samarbejde med Gribskov 
Kommunes kulturaktører og andre. Der er et budget på 
ca. 130.000 kr. + en egen indsats på godt 1.000 timer 

Formålet med arrangementet er at skabe positiv 
opmærksomhed blandt Gribskov Kommunes borgere på 
bestående kulturelle, sociale og erhvervsmæssige 
muligheder i Helsinge og i Gribskov Kommune. 

Projektet rækker dog ud over kommunens grænser idet 
arrangementet ligeledes markedsføres i omkringliggende 
kommuner, så der skabes opmærksomhed på Helsinge 
som et attraktivt sted at bosætte sig. 

Endelig er det en målsætning at pege på Bymose Hegn 
Fondens almennyttige formål til fordel for børn og unge 
med handicap og familier med barn med handicap og 
synliggøre hvilke muligheder dette medfører for borgere i 
Gribskov med børn med særlige behov. 
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Projektets indhold: 
(Hvordan skal det foregå?) 

Projektet planlægges gennemført i weekenden den 1.-2. 
november 2014 

Der er indledt en række samarbejder med henblik på at 
skabe en weekend, hvor de besøgende får en 
totaloplevelse. Et event, hvor byens Gadekærbutikker 
laver spændende og anderledes aktiviteter/tilbud til de 
besøgende. Hvor Helsinge Billed- & Musikskole deltager 
med den mangfoldighed skolen kan præstere og hvor 
andre kulturelle institutioner i Gribskov kommune 
inviteres til at bidrage. 

Det Danske Spejderkorps i Helsinge har ligeledes givet 
tilsagn om at medvirke såvel i forhold til gennemførelsen 
af arrangementet som i forhold til at sikre en god 
markedsføring. 

Konferencecentret Bymose Hegn vil blive præsenteret 
ikke alene som et kursuscenter med fokus på udvikling 
og læring, men også som et attraktivt sted for 
familiesammenkomster og festligholdelse af særlige 
begivenheder, hvor der vil blive budt på oplevelser for 
alle sanser for de besøgende gæster 

Endelig vil en række kunsthåndværkere fra Gribskov 
kommune, men også fra andre dele af Sjælland blive 
inviteret til at deltage i en kunsthåndværkermesse på 
Bymose Hegn. 

Der vil i weekenden samtidig løbende være forskellige 
tilbud om aktiviteter for gæsterne, for store som små – 
underholdning, aktiviteter gæsterne kan deltage aktivt i. 
Historier der fortælles – en totaloplevelse.  

FamilieNet Danmark, der er en forening, der arbejder for 
inklusion af børn og unge med handicap (fysiske, 
psykiske og sociale) vil præsentere egne aktiviteter bl.a. 
ferielejre for børn med og uden handicap og vil lave 
aktiviteter i svømmesalen på Bymose Hegn, hvor der 
bl.a. vil være mulighed for at prøve en tur i waterballz. 

Tanken er, at en veteranbus/evt. hestekøretøj skal bringe 
gæster fra Helsinge Station til byen og Bymose Hegn og 
køre i fast rutefart hen over dagen. 

Et særligt initiativ i tilknytning til weekend vil blive 
nominering og præmiering af Danmarks Bedste 
Børnekunst – navnemæssigt relateret til Danmarks 
Bedste Børneby. Alle børn mellem 6 og 16 år kan 
indlevere kunstværker til Bymose Hegn i efterårsferien. 
Det overvejes om Helsinge Billed- & Musikskole kan lave 
workshops på Bymose Hegn i efterårsferien. Såfremt de 
økonomiske rammer tillader det skal alle børn i 
målgruppen kunne afhente en billedramme i formatet 
30x30 cm på Bymose Hegn, alternativt kan Gribskov 
Kommunes skoler udlevere dem (måske som en aktivitet 
i den nye heldagsskole). Udstillingen åbner i weekenden, 
og vinderne findes søndag eftermiddag. 
Endelig udformning er under overvejelse. 

 



 
Planlægning og dialog er igangsat med de ovenfor 
nævnte, men det er tanken at inddrage flere lokale 
kræfter. 

Et samarbejde med Lokalbanen er aftalt omkring 
markedsføring. Bymose Hegn er medlem af 
Visitnordsjælland, der dermed også markedsfører 
arrangementet. Derudover planlægges plakater og en 
flyer, der skal rundt i hele Gribskov Kommune og andre 
relevante steder. Endelig vil bymosehegn.dk, 
pindstrupcentret.dk og brogaarden.dk markedsføre 
arrangementet på hjemmeside, gennem nyhedsbreve, 
såvel som på Facebook. 

Målgruppe: 
Borgere i Gribskov Kommune og nærliggende kommuner 

Familier med barn med handicap 

Medvirkende: 
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?) 

Bymose Hegn Fonden har påtaget sig den koordinerende 
rolle for projektet. 

Frivillige og ulønnede ledere fra Pindstrup Centret / 
Bymose Hegn Fonden vil forestå en del af aktiviteterne, 
bakket op af medarbejdere på Bymose Hegn.  

Lise Bendix, har som frivillig påtaget sig 
projektlederopgaven i samarbejde med en 
projektgruppe. 

Kontaktinfo Lise Bendix: E: lbe@bymosehegn.dk | M: 40 
16 69 90 

Dertil er der på nuværende tidspunkt indledt 
samarbejder med: 

Gadekærbutikkerne, DDS Helsinge, Kulturskolen 
Gribskov, Lokalbanen, Pindstrup Centret. 

Tids- og handleplan: 
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?) 

Som beskrevet gennemføres arrangementet i weekenden 
den 1.-2. november 2014.  

 

Sted og fysisk placering: 
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal) 

Arrangementet vil have udgangspunkt på Bymose Hegn, 
som er projektholder og dermed godkender af 
anvendelse af faciliteter ude og inde. 

Budget: 
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning 
om andre tilbudsgivere) 

Der søges alene støtte til gennemførelse af kulturelle 
indslag i forbindelse med weekenden samt til 
markedsføringsinitiativer. 

Planlægning og gennemførelse ved egne frivillige og 
ansatte udgør delvis egenbetaling ligesom 
kunsthåndværkere bidrager med en del af 
omkostningsdækningen. 

Projektet gennemføres for første gang i 2014. Det er 
målsætningen at arrangementet vil være årligt 
tilbagevendende og på sigt blive selvbærende, når 
initiativet har fået fodfæste. 
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Gribskov Kommune ansøges om 95.000 kr til 
gennemførelse i henhold til følgende budget: 

Indtægter 
   

Stadeholdere 
       

40  
       

795     31.800  
Bymose Hegn eget salg 
(netto) 

  

      
5.000  

Gribskov Kommune 
  

   95.000  

    Indtægter i alt 
  

 131.800  

    Omkostninger 
   Stadeholdere (etablering af 

faciliteter) 
       

40  
       

315     12.600  

Kulturelle indslag (aftales 
individuelt, når den 
økonomiske ramme kendes) 

  
   30.000  

-Nordkystfortællerne 
   -Natbussen (orkester) 
   -Hestevogn / veteranbus 
   -Musikskole 
   

    Danmarks bedste 
Børnekunst 

   
Materialer  2.500  

         
15     37.500  

Dedikeret hjemmeside          1     8.000  
      

4.850  

Præmier          1  
 

10.000     10.000  

    Markedsføring 
   Avisannoncering 
  

   21.550  

Nyhedsbreve 
  

      
2.000  

Hjemmeside 
  

      
1.800  

Flyers + plakater 
  

   11.500  

    Omkostninger i alt 
  

 131.800  

    

 



 

Udenfor budget er indsats af frivillige medarbejdere 
tilknyttet Bymose Hegn Fonden og FamilieNet Danmark, 
anslået til hhv forberedelse og gennemførelse 650 timer 
+ 210 timer. Endvidere understøtter ansatte 
medarbejdere arrangementet i forhold til forberedelse 
og gennemførelse med ca. 150 timer, hvilket giver et 
eget bidrag på 1.010 timer 

 

Dato: 27-04-2014 

Underskrift af 
tilskudsansvarlig: 
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler) 

 

 

 

Lars Juul-Madsen 
Dir. Bymose Hegn Fonden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


