
ANSØGNINGSSKEMA 

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
2014

Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12
Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk

Ansøger:
(forening eller virksomhed) Chr. Friis

Kontaktperson:
Chr. Friis

Adresse:
Sankt Helenevej 7, 3220 Tisvildeleje

Telefon:
48708408 / 30695566

Email:
friis.laebo@mail.dk

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr:
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)
Formål med projektet:
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

Chr. Friis har gennem 23 år guidet ture i 
Tisvildeleje, Tisvilde, Tibirke Lunde, Tibirke 
Bakker og Sandet. Turene har omfattet såvel 
lokal- som kulturhistoriske fortællinger om de 
enkelte lokalområderne. Har været gratis for 
Vejby-Tibirke Selskabets medlemmer, men ikke-
medlemmer har betalt 40 kr. pr. guidet tur.

Flere tusinde har gennem årene oplevet ture-
ne… men nu må tiden være inde til, at den vi-
den, som Chr. Friis har opbygget, burde fast-
holdes og bevares.

Det kunne opnås på følgende måde:  Chr. Friis´ 
s guidede ture bliver indtalt, så de efterfølgen-
de kan lægges ind som app´s, så alle vil kunne 
gennemføre turene på egen hånd og på 



selvvalgt tidspunkt 

I første omgang ville det være hensigtsmæs-
sigt, at turene om kunstnerne i Tibirke Bakker 
og Tibirke Lunde blev anvendt. Det er de to 
områder, som Chr. Friis ved mest om. I snart 25 
år har han samlet viden om kunstnerne i de to 
områder og udbredt sin viden gennem guidede 
ture, foredrag og i Vejby-Tibirke Selskabets 
årbøger samt i Flemming Runes nye bog om 
Tisvilde Hegn.

Efterfølgende kunne turene i Tisvildeleje, 
Tisvilde By, Sandet….og en Sankt Helenetur 
placeres i form af en app for hvert område.

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

I samarbejde med Gribskov Kulturforvaltning vil 
Chr. Friis indtale de to ovennævnte guidede ture 
om kunstnerne.

Målgruppe:

Hovedmålgruppen er: Alle borgere, sommer-
husejere og turister i Gribskov kommune.

Anden målgruppe: Borgere, sommerhusejere, 
og turister i andre kommuner i Nordsjælland, i 
Hovedstadsområdet og øvrige Danmark. På et 
senere tidspunkt vil det også kunne indtales på 
fremmesprog ( engelsk og tysk )

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

Chr. Friis og en teknisk dygtig medarbejder fra 
Kulturforvaltningen eller en tekniker fra et privat
firma.

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

Primo september + oktober 2014

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

Optages meget gerne på de offentlige veje og 
stier, som den guidede tur anvender

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

Budget: 40.000 kr

Evt. aflønning af tekniker…….…………..20.000 kr.

Aflønning af Chr. Friis……………………….15.000 kr

Udarbejdelse af folder omkring  de

guidede ture (indtegning på kort af

start/slut – veje og stier..og måske 

en kort introduktion til de to ture ….5.000 kr



 Samlede udgifter:…………………40.000 kr.

 

                                     

     

Dato: 24. april 2014

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

Chr. Friis


