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Med homePrisen ønsker vi at hylde og styrke den 
lokale stolthed i alle dele af landet.

Formålet er, at styrke de initiativer der er i gang og 
give inspiration til, hvordan man kan øge den lokale 
stolthed i områder, der mangler energi og dermed 
tiltrækningskraft.

Grundtanken er, at hvis den lokale interesse omkring 
et projekt bliver stærk nok, er projektet medvirkende 
til, at borgerne bliver stolte over og gladere for at bo i 
området.

Initiativerne kan være med til, at borgerne bliver 
boende i længere tid, og flere turister og nye borgere 
får øjnene op for området.

Nomineringerne til homePrisen er udpeget af lokal
befolkningen. De har udpeget projekter, initiativer og 
ildsjæle, der er med til at sikre en gejst, der er synlig 
og inkluderende og skaber aktivitet og interesse i og 
omkring området.

Vi har oplevet et kæmpe engagement omkring home
Prisen, og vi er rigtig glade for de mange initiativer, der 
er nomineret, som har fået likes og kommentarer med 
på vejen.

Det skaber gejst og godt humør, og man bliver natur
ligvis rigtig glad af at læse om de mange projekter og 
frivillige kræfter, der sætter spændende ting i søen 
rundt omkring i lokalområderne. 

homePrisen 
2016
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Der er i alt indsendt 142 nomineringer, som sætter 
fokus på de forskelligartede initiativer, der foregår 
rundt omkring i vores land.

Danmark har et stærkt drive, og home vil gerne være 
med til at belønne de stærkeste ideer og trække de 
bedste elementer, der skaber lokal stolthed, frem i 
lyset. Det største ønske til prisens effekt er, at alle del
tagerne får yderligere medvind, og at andre kan gen
bruge ideerne, så den lokale stolthed går endnu lysere 
tider i møde.

Det har for home været en fornøjelse at arbejde med 
jer og at opleve energien. Det har været en gave at få 
et indblik i den kæmpe initiativrigdom, de gode ideer 
og ikke mindst den personlige vilje, der eksisterer i hele 
landet. Tak for det!

Christian Have, professor i oplevelsesøkonomi, har 
med sin store viden på området været med til at kva
lificere og vurdere de utallige nomineringer og initiati
ver. Det skal han også have tak for.

home har, på grund af succesen med homePrisen 
2016 og den gejst, vi har oplevet, besluttet, at vi også 
fremadrettet vil sætte fokus på og belønne de lokale 
initiativer.

På vegne af alle os, der har fået lov til at opleve jeres 
smittende energi og lokale gejst. 
 
Tak!
 
Mads Ellegaard, 
Relationschef, home a/s
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• Sportsklubber og idrætsforeninger, hvor der er 
plads til alle aldre og niveauer. Det skaber sammen
hold og fællesskab og er en god indgangsvinkel, 
når man er tilflytter.

• Kulturhuse og mødesteder, hvor der kan afholdes 
alle former for arrangementer indefor fx musik, 
teater, kunst, poesi og foredrag, men hvor grupper 
også bare kan mødes til helt almindeligt samvær.

• Naturområder og parker med faciliteter, der lægger 
op til brug.

• Attraktioner og varemærker, der henvender sig 
til de lokale borgere med aktiviteter for børn og 
ældre.

• Lokale grupper og fællesskaber, hvor man kan 
mødes omkring alt mellem himmel og jord.

HVAD BOOSTER DIT 
LOKALOMRÅDE? 

De 142 nomineringer, home har modtaget i forbindelse med homePrisen, er 
med til at vise, hvor bredt det lokale engagement spænder både geografisk 
og i forhold til ide og kreativitet. home kan konkludere, at de områder, der 
især er vigtige for lokalområdet, og som gør borgerne stolte, er:



6 homePrisen / Idekatalog /  

• Hjælp til socialt udsatte er også med til at skabe 
glæde og stolthed. 

• Festivaler og festuger er gode til at skabe sammen
hold og fællesskab i lokalområdet og kan samtidig 
være med til at skabe opmærksomhed omkring 
området for udefrakommende.

• Ildsjæle og borgerforeninger, der står i spidsen for 
initiativer og arrangementer.

Du kan læse mere om dem og se de konkrete tiltag på 
siderne, der følger.

Kommuner, pressen og ildsjæle kan tage ideerne til sig 
og bruge iværksættergnisten til at få den lokale stolt
hed til at lyse op. Det lokale engagement kan dermed 
vokse endnu mere og give den stolthed, man fortjener.

Det gør en forskel at starte projekter op i lokal 
området.
 
De mange gode eksempler kan kopieres til andre 
områder og styrke gejsten og tilflytningen til lokal
områderne. 
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Idekatalog: Sådan booster du din lokale stolthed
Idekataloget er bygget op omkring de i alt 142 nomi
neringer, der er blevet indstillet til homePrisen 2016. 
Nomineringerne er blevet indstillet af lokalbefolknin
gen rundt omkring i Danmark, som har vurderet, at 
lige præcis disse projekter er med til at skabe glæde og 
lokal stolthed i deres lokalområde.

Nomineringerne er delt ind i otte kategorier for at give 
et bedre overblik over, hvad der er vigtigt for borgerne, 
der hvor de bor. Under hver kategori bliver de stær
keste elementer fremhævet som inspiration til andre 
områder og projektgrupper rundt omkring i landet.  

Glæd dig til at blive inspireret og få ideer til dit 
 lokalområde.

God fornøjelse.

IDEKATALOG: 
SÅDAN BOOSTER DU  
DIN LOKALE STOLTHED
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SPORTSKLUBBER 
OG IDRÆTS- 
FORENINGER
De fleste lokalområder har en form for sportsklub eller idrætsforening. De har en stor  betydning 
for fællesskabet i området og fungerer som byens mødested. I klubberne er der et stort 
 potentiale i de stærke frivillige kræfter, der er samlet, og som har et stort netværk i området.

Klubberne og foreningerne samarbejder tit med erhvervsgrupper i området, hvorfra de også 
modtager støtte. Med denne støtte er det blandt andet muligt at tilbyde medlemskab til familier 
med få midler, hvilket gør det muligt for alle områdets børn at være en del af fællesskabet og 
komme i kontakt med voksne rollemodeller.

Nomineringskategori #1



homePrisen / Idekatalog / Sportsklubber og idrætsforeninger 9

EBELTOFT IDRÆTSFORENING
www.ebeltoft-if.dk

IF92 HÅNDBOLD, UNGDOMSAFDELINGEN
www.if92haandbold.dk

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB
 www.hedenstedrideklub.dk

AARHUS SHOTOKAN KARATE-DO
www.aarhus-shotokan.dk



10 homePrisen / Idekatalog / Sportsklubber og idrætsforeninger

SNEKKERSTEN SKOTTERUP SEJLKLUB
www.sssejlklub.dk

GRINDSTED GOKART KLUB
www.grindstedgokartklub.dk

TEAM HERNING
www.teamherning.dk

HERNING CRICKET KLUB
www.herningcricketclub.dk 
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KMB 2010 – KASTRUP- 
MAGLEBY BADMINTON KLUB
www.kmb.dk

NEXØ BOLDKLUB
www.facebook.com/nexoboldklub 

NØRREBRO KLATREKLUB
www.nkk.dk 

NÆSBY HÅNDBOLD
www.n-i-f.dk/haandbold
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NØRRE ALSLEV GYMNASTIKFORENING
www.na-gym.dk 

TARUP-PAARUP IDRÆTSFORENING
www.tpi.dk 

ODENSE Q
www.odenseq.dk
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SBI SLAGELSE
www.sbi-slagelse.dk

SORØ BADMINTON KLUB
www.soroebadminton.dk

PEDER SKRAMS GRUPPE
www.pederskram.gruppe.dds.dk 



14 homePrisen / Idekatalog / Sportsklubber og idrætsforeninger

SKAGEN SKATER
www.skateparks.dk/nordjylland/skagen-skatepark

OUTRUP SPEEDWAY CLUB  
OG  REGION VARDE ELITESPORT
www.outrup-speedway.dk 

DET DANSKE SPEJDERKORPS  
HORSE DIVISION
www.horsedivision.spejder.dk 

NY MTB BANE I FREDERICIA
www.fredericiacc.dk
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Sportsklubberne og idrætsforeningerne er primus motor på begivenheder som eksempelvis Nexø 
 Boldklub, der sikrer, at en masse begivenheder i lokalområdet bliver gennemført som  eksempelvis; 
 Dansens dag, Jazzfestival, Havefest, cykelløb, Håndværkerfestival, Salg af juletræer, Julebingo, 
 sejlregatta, Kunst og kulturuge.

Sportsklubben eller idrætsforeningen er ofte et godt sted at starte for nye tilflyttere, da det er en god 
indgangsvinkel til byens fællesskab og samlingspunkt. Flere klubber vil gerne være åbne og  tilgængelige 
for alle aldre og tilbyde sport på alle niveauer.

NIVÅ SURF KLUB
www.nivaasejlklub.dk/surf 
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KULTURHUSE OG 
MØDESTEDER

Blandt nomineringerne, der er indstillet til homePrisen, er der især fokus på det helt lavpraktiske 
i at have et tilgængeligt mødested, der kan samle lokalbefolkningen. I de mindre byer er det de 
frivillige kræfter, der står i spidsen for at sikre et sådan sted.

Der er eksempler på gamle bygninger, der bare stod og sygnede hen, som nu er restaureret af 
frivillige. Det kan være alt fra en gammel mølle, et elværk, en maltfabrik, en biograf, en  gammel 
brugs og sågar et slagteri, der nu fungerer som byens samlingssted.

Nomineringskategori #2
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INSTITUT FOR (X), GODSBANEN
www.institutforx.dk 

NORDSKOV MØLLE
www.nordskov-mølles-venner.dk 

BAGGÅRDEN
www.facebook.com/Baggaarden  

ELVÆRKET ÅBYHØJ
www.el8230.dk 
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BAKKEHUSET – ET HJEM FOR MUSIKKEN
www.bakkehusetikast.dk 

DEN NY MALTFABRIK
www.nymalt.dk

KONTRAST HERNING
www.kontrast-herning.dk 

SUBHUSET
www.subhuset.com 

GJETHUSET I HALSNÆS
www.gjethuset.dk 
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KILDEVÆLDSPARKEN
www.facebook.com/Kildevaeldsparken 

KINO DEN BLÅ ENGEL
www.kino-kalundborg.dk 

ABSALON – DET MODERNE FOLKEHUS
www.absaloncph.dk 

KULTURHUS I KRAMNITZE
www.facebook.com/kramnitz 
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TROLDESALENS VENNER
www.vejenic.dk/aktivitet/faciliteter/troldesalen 

7-KANTENS BØRNEAFDELING
www.7-kanten.dk 

JYLLINGEHALLERNE
www.jyllingehallerne.dk

SOGNETS DAGLIGSTUE
www.sognetsdagligstue.dk 
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De økonomiske midler er den store udfordring, for hvis man skal holde et ordentligt arrangement,  
som eksempelvis koncerter, udstillinger og foredrag, er der brug for et minimum af lyd og sceneudstyr. 
Denne udfordring kan imødekommes via fondssøgning.

Det er vigtigt for lokalbefolkningen, at mødestederne er åbne for alle typer af grupper, foreninger 
og arrangementer – store som små. I Thisted har de eksempelvis succes med et koncept omkring en 
helt almindelig dagligstue, hvor ældre kan mødes og spille spil, snakke om dagens avis eller diskutere 
 strikkeopskrifter.

ESBJERG BØRNE- OG UNGDOMSTEATER
www.teaterhuset.org 

MAJBØLLE MØLLELAUG
www.majboellemoelle.dk 

VÆRFTET
www.værftet.dk 
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NATUROMRÅDER 
OG PARKER

Det, der vejer tungest i nomineringerne i kategorien naturområder og parker, er 
 tilgængelige faciliteter og kvaliteten heraf. Faciliteterne skal lægge op til brug, og 
 nomineringerne byder på mange gode eksempler: eventyrsti, stisystem, tarzanbane, 
bænke/borde,  bålsteder og legeplads.

I Aalborg, Ebeltoft og København har man kastet sig ud i fjord og havhaver, der åbner 
op for de blå kvadratmeter under havets overflade. Her dyrkes der tang, muslinger og 
 hummere til de lokales store fornøjelse, og skolebørn bliver undervist i dyre og plantelivet 
på en inspirerende måde. 

Nomineringskategori #3
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HAVHAVEN EBELTOFT VIG
www.havhaven-ebeltoft.dk 

DANMARKS NATUR
www.dn.dk 

FJORDHAVER AALBORG
www.fjordhaver.dk/foreningerne/aalborg 
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GRÅSTENSKOVENE
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/
graasten-skovene 

GILLELEJE STRANDBAKKER
www.bakkeselskabet.dk 

ROSENMARKER I HARLEV
www.rosenposten.dk 
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MARITIME NYTTEHAVER  
I KØBENHAVNS HAVN
www.maritimenyttehaver.dk 

LEGEPARKEN I KOLDING
www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/fritid-og-idraet/legeparken 

FÆLLEDPARKEN KØBENHAVN
www.kk.dk/artikel/fælledparken 
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SKAMLINGSBANKEN 
– OGSÅ FOR FREMTIDENS GENERATIONER
www.skamlingsbanken.info

ØEN I LUNDEBORG HAVN, 
LUNDEBORG SEJLKLUB
www.lundeborgsejlklub.dk

SILKEBORG – GUDENÅ V. ANSVEJ
www.silkeborg.com/silkeborg/
kano-og-kajakture
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Ved Hald Sø i Dollerup Bakker, der er et skønt naturområde, tænkes der kreativt for at gøre området 
endnu mere interessant for områdets borgere. Her vil man koble områdets historie med voldsteder 
og herregårdspladser sammen med naturen og gøre historiefortællingen mere nærværende med en 
anderledes formidling, der binder kulturen og naturen sammen. 

Mange steder handler det også om et ønske om at bevare naturen i området, som for eksempel 
 Gilleleje Strandbakker, der sikrer området ned til stranden og dermed områdets attraktivitet  
over for turister.  

HALD FOR ALLE
www.defemhalder.dk 
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ATTRAKTIONER OG  
VAREMÆRKER

Noget, der især kan skabe stolthed for at område, er en form for varemærke eller attraktion. 
Et varemærke kan være mange ting som eksempelvis i Helsingør, hvor pigegarden er kendt 
langt ud over landets grænser. 

I Hillerød er Den Lille Færge ved Frederiksborg Slotssø en kendt attraktion, man skal prøve, 
når det bliver sommertid. Pigegarden og færgen er med til at skabe stolthed og kendskab 
omkring området. 

Nomineringskategori #4
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DEN LILLE FÆRGE – FREDERIKSBORG SLOTSSØ
www.partrederiet.dk 

HANSTHOLM MADBAR
www.hanstholmmadbar.dk 

MARIENLYST SLOTS VENNER
www.marienlyst.nu

KARENSMINDES VENNER
www.karensmindes-venner.com
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BORBJERG MØLLE KRO
www.borbjergmill.dk

KASTELLETS VENNER 
& HISTORISK SAMLING

www.kastelletsvenner.dk

TURISMENS VENNER I KERTEMINDE
www.visitkerteminde.dk/kerteminde/turismens-venner

CPH GUIDES
www.facebook.com/copenhagenguides
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VÆGTEREN I RIBE
www.visitribe.dk/foelg-ribes-vaegter-gdk633985

DANMARKS BUSMUSEUM
www.bushistorisk-selskab.dk

KØDBYENS MAD & MARKED
www.koedbyensmadogmarked.dk 
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GÅSETÅRNET I VORDINGBORG
www.danmarksborgcenter.dk/da/oplevelser/gaasetaarnet

REGIONAL MADKULTUR THY-MORS
www.madkulturthymors.dk

FARMORHUSET
www.farmorhuset.dk

STRØGCENTER IKAST
www.voresikast.dk/stroegcentret
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Umiddelbart kan attraktioner regnes for kun at være til nytte for turister, men rundt omkring i landet 
har attraktionerne en vigtig betydning for lokalområdet. På mange museer og historiske steder afhol
des der for eksempel aktiviteter for byens børn og ældre. 

Attraktioner og varemærker er en vigtig faktor i forbindelse med borgernes lokale stolthed, og er 
 varemærket kendt uden for bygrænsen, er det endnu bedre.

EN SAUNA I KAMPESTEN TIL SNOGEBÆK FISKERLEJE
www.snogebaek.dk

FURESØBAD
www.furesoebad.dk 

HELSINGØR PIGEGARDE
www.pigegarden.dk
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LOKALE  GRUPPER 
OG FÆLLES SKABER

Lokale grupper mødes omkring alt mellem himmel og jord. Det er et fællesskab af 
 mennesker, der deler en fælles passion for alt fra poesi over IT og cykling til hunde.  
Gruppernes størrelse og grundlag varierer, og dermed varierer behovet for faciliteter også. 

Næsby Sogn ved Odense har haft stor succes med at starte et Herrehold for mænd i den 
modne alder, der sidder alene. Herreholdet mødes om socialt samvær og mande aktiviteter, 
der baseres på deltagernes ønsker. Arrangementerne koster kun 10 kroner, så alle har 
mulighed for at deltage.

Nomineringskategori #5
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ATLAS OVER AARHUS
www.365tekster.dk

CODING PIRATES BIRKERØD
www.codingpirates.dk

HAPS: HELE AARHUS POETRY SLAM
www.facebook.com/hapspoetry
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CYKLING UDEN ALDER – KALUNDBORG
www.cyklingudenalder.dk

HELSINGE DANMARKS  
BEDSTE BØRNEBY
www.danmarksbedsteborneby.dk

NATTERAVNENE I HOLBÆK
www.holbæk.natteravnene.dk

VI VIL HOLDE VORES BY  
OG NATUR REN – GRENAA
www.facebook.com/groups/867818273259825
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AMAGERS SOCIALE GÅRD

SVØMMEKLUBBEN COPENWATER
www.copenwater.dk

GÅ MIG GLAD
www.gaamigglad.dk
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FORÆLDREFORENINGEN SCT. HANS SKOLEGÅRD
www.scthans.skoleporten.dk  

HERREHOLDET
www.naesbysogn.dk/aktiviteter/herreholdet

HOP I FJORDEN
www.hopifjorden.dk
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Økonomiske ressourcer er en udfordring for grupperne, da de ikke har andre indtægter end kontingent 
fra medlemmerne. Badeklubberne ønsker eksempelvis bedre omklædningsmuligheder, Cykling uden 
alder ønsker sig flere cykler, og Coding Pirates drømmer om ressourcer til at nå ud til endnu flere børn.

Udfordringen kan imødekommes ved at søge fondsmidler og støtte fra lokale og nationale  virksom
heder og fonde, hvor der er meget mere at hente end mange er klar over. 

DANSK CIVILE 
HUNDEFØRERFORENING
www.dchskagen.dk

RAPPENSKRALDERNE
www.facebook.com/rappenskralderne

SKAGEN VINTERBADEKLUB
www.skagen.dk/events/vinterbaderfestival



xx
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HJÆLP  
TIL SOCIALT  
UDSATTE
Det er vigtigt for et lokalområde, at alle har det godt, og uligheden er så minimal 
som mulig. Derfor har homePrisen også modtaget nomineringer omkring hjælp 
til socialt udsatte, da det kan skabe stolthed at hjælpe andre i ens nærområde, så 
hele området bliver løftet og fremstår så attraktivt som muligt. 

Nomineringskategori #6



homePrisen – Idekatalog – Hjælp til socialt udsatte 41

DEN NORDJYSKE HJÆLPEGRUPPE
www.facebook.com/groups/606454416179479 

HELPING HANDS NORDJYLLAND
www.facebook.com/
groups/609174359125055 

DEN RULLENDE KAGEMAND
www.moedrehjaelpen.dk/fodselsdagsarrangor
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GADESPEJLENE
www.gadespejlene.dk/

HJEMLØSNINGEN
www.hjemløsningen.dk

TEAM CHANGE
www.frederiksborgcentret.dk



homePrisen – Idekatalog – Hjælp til socialt udsatte 43

JULEMÆRKEHJEM I KOLDING
www.julemaerkehjemmet.dk

ØNSKEFEEN I LYSTRUP
www.oenskefeen.dk

KOFOEDS KÆLDER:
 www.kofoedsskole.dk/5257
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NIVÅ NU
www.nivaa-nu.dk

LIONS KLUB RY
www.lry.dk/lions

HOME-START THY
www.facebook.com/HomeStartThy



homePrisen – Idekatalog – Hjælp til socialt udsatte 45

Et overordnet element, der går igen for at samle penge ind til at hjælpe andre, er selv at afholde 
arrangementer. Det er dermed dobbelt op på bonus for lokalsamfundet, da det både skaber 
fællesskab at mødes til arrangementet, men samtidig giver det stolthed at være med til at 
hjælpe andre i området.  

BABA FREDENSBORG
www.baba.dk
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FESTIVALER OG 
FESTUGER

Det er altid sjovt at mødes til fest, og det er med til at skabe glæde og tilknytning til sit lokalområde. 
Samtidig er det med til at styrke det lokale fællesskab, der starter inden selve festlighederne, hvor 
borgerne mødes til planlægning og praktiske gøremål, der er afgørende for, at arrangementerne 
overhovedet kan finde sted. Der er tale om en stærk samling af frivillige kræfter, som er guld værd 
for et lokalområde.

Selve festivalen eller festugen kan være med til at sætte området på landkortet og tiltrække udefra
kommende, der kan få øjnene op for områdets kvaliteter. Festivaler viser omverdenen, at der er liv i 
området, fællesskab og tilbud for borgerne. Eksempelvis er Børnefestivalen i Ørum en vigtig faktor 
for børnefamilier, der overvejer at flytte til området. Festlighederne er altså med til at skabe stolthed 
for områdets borgere.

Nomineringskategori #7
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SUNDTOLDSMARKEDET I HELSINGØR
www.sundtoldsmarked.dk

FREDERIKSSUND VIKINGESPIL
 www.vikingespil.dk

KNEJPE FESTIVAL
www.knejpe-festival.dk

JAZZ I ROSENHAVEN
www.jazzirosenhaven.dk
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KALUNDBORG ROCK’ER
www.kalundborg-rocker.dk

EUROPÆISK MIDDELALDER FESTIVAL
www.middelalderfestival.dk

IKAST MUSIKLIV
www.ikastmusikliv.dk

VESTEGNEN KULTURUGE
www.vkir.dk
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BRANGSTRUP MUSIK- OG KULTURFESTIVAL 
www.brangstrupfestival.dk

VESTERBRO RINGRIDNING
www.vesterbro-ringridning.dk

KORSØR PICNICKONCERTER
www.korsørpicnickoncerter.dk 
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PICNICFORENINGEN I SLAGELSE LYSTANLÆG
www.picnickoncert.dk 

SKÆLSKØR ÅR 2000
www.ar2000.dk

SLAGELSE FESTUGE
www.slagelsefestuge.dk

BØRNEFESTIVAL I ØRUM
www.børnefestivaliørum.dk
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De fleste festivaler og festuger handler hovedsageligt om at more sig, men der er også eksempler 
på arrangementer med et større formål. For eksempel er der de historiske Frederikssund Vikingespil, 
 Europæisk Middelalder Festival i Horsens og Sundtoldsmarkedet i Helsingør, der oplyser børn og unge 
om gamle dage. 

Andre eksempler er Vestegnens Kulturuge, Knejpe Festival og Vesterbro Ringridning, hvis formål er at 
oplyse om forskellige kulturer og dermed nedbryde fordomme.  

DEN DANSK INTERNATIONALE KLOVNEFESTIVAL 
www.clownfestival.dk

WELCOME HOME
www.blokhus.dk

FESTUDVALGET FRA 
HØJMARKSSKOLEN I HOLSTED

www.skolefesten.dk
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ILDSJÆLE 
OG BORGER-
FORENINGER
Et lokalområde kan ikke overleve uden frivillige, der bruger en stor del af sin fritid på alt fra at 
samle borgerne til alverdens arrangementer eller indsamle midler til forskønnelse af området 
eller noget så simpelt som at mødes for at samle skrald.  

Det er ofte borger og håndværksforeninger, lokalråd, menighedsråd, byforum med mere, der 
står i spidsen for initiativer og facilitering i området. Det er i disse grupper, du virkelig oplever 
styrken af frivillighed. Andre steder er det enkelte personer, som løfter opgaven helt selv. Det 
har vi blandt andet set i Brejning, Kalundborg og Rønne, hvor tre ildsjæle står i spidsen for 
 henholdsvis byforskønnelse, sportslige aktiviteter og en skatepark. 

Nomineringskategori #8
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FRITIDSBORGER ASNÆS
www.fritidsborger.dk 

DRONNINGLUND BORGERFORENING
www.dronninglund.dk

ASAA BORGER- OG 
HÅNDVÆRKERFORENING 
www.asaaborgerforening.dk
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HÅRBY LOKALRÅD
www.haarbylokalraad.dk

PROJEKTFORUM GALTEN-SKOVBY
www.pfgs.dk

EGGESLEVMAGLE LANDSBYRÅD
www.eggeslevmaglelandsbyraad.dk

KIRKE HYLLINGE BYFORUM
www.forum4070.dk
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FREDERIKSHAVN FRISKOLE
www.frederikshavnfriskole.dk 

MARIT LUND KRISTENSEN, BREJNING
www.brejninglokalråd.dk

JOHN OEHLENSCHLAEGER, 
KALUNDBORG IF, 
ATLETIK OG MOTION
www.kalundborg-if.dk
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JETTE HEINER-LARSEN, FORMAND FOR RØNNE SKATEPARK
www.skateparks.dk/bornholm/ronne-skatepark

KANAL BLOKHUS & WIKI BLOKHUS
www.blokhus.tk

NATURINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN
www.skovgaarden.vejle.dk

DRACHMANNSVÆNGET
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4440 SMIL
www.mhhb.dk

BØRKOP EVENT GROUP
www.boerkopevent.dk

RADIO MÆLKEBØTTEN
www.radiomb.dk
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HOLBÆKFONDEN 
www.holbaekfonden.dk

EGERNSUND FRIVILLIG BRANDVÆRN
www.egernsund-brand.dk

Frivillighed er en nødvendighed for at lokale projekter kan køre rundt. 

Derfor er det vigtigt at skabe rammerne og motivationen for at lave frivilligt arbejde og bidrage med 
support til at søge fondsmidler og legater.

#FLYT TIL SAKSILD
www.facebook.com/flyttilsaksild 



PRÆMIER, UDVÆLGELSE  
OG DOMMERJURYEN

Fra den 1. april til den 1. oktober 2016 var der åbent 
for at nominere og stemme på mulige vindere af 
homePrisen 2016. homePrisen giver et kontant 
skulderklap på i alt 60.000 kroner; En 1. præmie på 
30.000 kroner, 2. præmie på 20.000 kroner og en 
publikumspris på 10.000 kroner til den nominering, 
der fik flest likes.

En dommerjury bestående af professor i oplevelses
økonomi Christian Have og relationschef i home Mads 
Ellegaard har udvalgt 1. og 2. pladsen ved at kigge på 
følgende parametre:

• Selve kerneidéen i projektet
• Skaber projektet lokal stolthed?
• Tidshorisont på projektet

• Hvor mange mennesker får gavn af projektet?
• Skaber projektet tilflytning til området?
• Kan idéen kopieres til andre områder?

Dommerjuryen har udpeget Flyt til Saksild som vinder 
af førstepræmien, Farmorhuset vinder andenpræmien, 
og publikumsprisen gik til Hanstholm Madbar, der 
nåede op på 1756 likes.

”homePrisen er et inspirerende initiativ, der på en 
relevant og meningsfuld måde ønsker at stimulere og 
sætte pris på de lokale aktiviteter rundt i Danmark, 
der gør en forskel. At sætte fokus på ansvar, fællesskab 
og glæde, og at borgerne selv kan gøre en forskel 
for udviklingen af deres by og lokalområde, er 
netop vigtigt lige nu.” Christian Have, professor i 
oplevelsesøkonomi.
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En gruppe lokale ildsjæle tog kampen op imod truslen om, at deres lokalområde vil 
sygne hen. #Flyt til Saksild vinder homePrisen 2016, fordi de har formået at skabe 
lokalt sammenhold og stolthed på ét enkelt år. De har startet en bevægelse i lokal
samfundet ved at lave materiale og informationsaftener og markedsføre lokalområdet 
indadtil og udadtil via events, Tshirts, magasiner og sociale medier. 

”Det er lykkedes at skabe en frivillig bevægelse baseret på de fineste danske 
 traditioner. De har løftet hele lokalsamfundet og skabt en ny form for fællesskab, 
glæde og identitet. Samtidig er det lykkedes at ændre de tendenser, der ses mange 
steder i  Danmark i mindre lokalsamfund og byer: Fraflytning og mange boliger til salg. 
 Borgerne har taget ansvaret på sig for at ændre denne udvikling og ikke ventet på 
kommune eller det offentlige. Med deres magasin og brug af sociale medier er man 
kommet udover sit lokalområde og har vendt udviklingen i positiv retning. 

#Flyt til Saksild er en velfortjent vinder af hovedprisen 2016.” Christian Have, professor  
i  oplevelsesøkonomi.

VINDERNE  
AF HOME-
PRISEN 2016
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Helt konkret har en udstykning, der har ligget tom 
i næsten seks år, fået tre nye tilflytterfamilier, der 
netop har holdt deres første vejfest, og yderligere to 
grunde på udstykningen er solgt. På tilsvarende vis 
har syv huse i byen fået nye ejere i det sidste halve 
år, og mange nye tiltag blomstrer i bl.a. idrætsfor
eningens regi på initiativ af nye tilflyttere. Det har 
også resulteret i en fordobling af antal børn, der er 
startet i børnehaveklasse på byens skole.

”Fra tom mark til vejfest taler sit helt eget tydelige 
sprog. Stolthed tiltrækker borgere, og den lokale 
folkesjæl får pustet endnu mere liv i området. Jeg 
kan sagtens forestille mig at kopiere dette koncept 
til andre områder. Det er fantastisk hvordan fem 
enkelte personer, der virkelig vil noget, kan rykke en 
hel by.” Mads Ellegaard, relationschef i home.



62 homePrisen – Idekatalog – Vinderne af homePrisen 2016 

Farmorhuset – Vinder af 2. præmien og 20.000 kroner
I Farmorhuset i Vordingborg, der er en legecafe og et oplevelseshus for børn og 
 barnlige sjæle, møder du en ekstrem grad af nærvær. Farmor Annette Marie Andersen 
har taget initiativet og formået at skabe en ramme, hvor børn kan besøge en farmor, 
der står klar med nærvær, tid, nostalgiske lege, hygge og rolige stunder, der giver 
 børnene et velfortjent pusterum. 

”Nærvær, sammenhold og troværdighed  de gode traditioner og kreativitet er 
 kendetegnet for Farmorhuset, der er skabt af frivillige med en vision om at gøre en 
forskel.  Det er lykkedes til fulde, og der er skabt et sted med aktiviteter, der virkelig 
gør en forskel. Ønsket om at videreudvikle Farmorhuset og brede det ud til andre byer 
og blive en endnu bedre vært for alle de børn, der har brug for ekstra farmorstøtte og 
omsorg, gør dem til en fortjent vinder af andenpræmien.” Christian Have, professor i 
oplevelses økonomi.

Farmorhuset skaber glæde og stolthed i hele området. Der er lagt utrolig meget hjerte 
og sjæl i projektet, at det giver en smittende glæde bare at læse om det. home ser et 
potentiale i at udbrede ideen til andre områder og sætte succes på formel. 
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Hanstholm Madbar – Vinder af publikumsprisen  
og 10.000 kroner med 1.756 likes
Tusinder af atter tusinder har været inde og stemme på de 142 nomineringer, og flest 
likes gik til Hanstholm Madbar, der er et levende bevis på, hvordan enkelte personer 
kan sætte en by og et helt område på landkortet og tiltrække udefrakommende til 
en ellers forholdsvis ukendt egn af landet. Med Hanstholm Madbars initiativ er der 
kommet en grund til at besøge denne egn, og de har en fantastisk evne til at skabe 
opmærksomhed omkring området via eksempelvis sociale medier. 

Tre venner ville springe ud fra 10meter vippen og prøve deres drøm af. Det blev til 
Hanstholm Madbar. En bar med et godt køkken og Danmarks vildeste udsigt, som 
de deler med alle, der kommer forbi. Hos Hanstholm Madbar er der plads til alle – 
også til dig. Ingen kan lide at blive holdt udenfor, og derfor afholder madbaren et 
 arrangement, hvor dem, som sidder alene, har økonomiske udfordringer og dårlige 
transportmuligheder, kan komme til en aften med lækkert lokalt mad, sang og grin og 
god portvin og gratis transport. For det fortjener alle.
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Farmorhuset  32
Festudvalget fra Højmarksskolen i Holsted  51
Fjordhaver Aalborg  23
Flyt til Saksild  58
Forældreforeningen Sct. Hans Skolegård  38
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Projektforum GaltenSkovby  54
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Rosenmarker i Harlev  24

S
SBI Slagelse  13
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