
BEVARINGSVÆRDIGE HUSE 
MED NYT LIV

19. NOVEMBER 2016



I N S P I R A T I O N S M Ø D E
bevaringsværdige bygninger med nyt liv

På dette møde sætter vi fokus på, hvad der skal til, for at vi i fremtiden 
kan have mange bygninger med rod i den danske byggetradition og 
dermed vise de næste genrationer det samfund, der var før dem

Vi kender alle udtrykket: ‘Ingen beskyttelse uden benyttelse’. Men 
hvordan sikrer vi benyttelsen af vores kulturarv? Hvilke idéer findes der 
ude i landet, og hvordan får ildsjæle, ejere og fagfolk det bedste ud af 
hinanden?

Vi kommer vidt omkring. Vi skal høre historier fra hele landet om, 
hvordan idéer er blevet til virkelighed, så bevaringsværdige bygninger 
kan få nyt liv.

Vi glæder os til at se jer til en dag, hvor vi kan blive inspireret af, 
hvordan vi skaber nyt liv i gamle bygninger. 

09:30 - Døren åbnes: Kaffe og morgenbrød. 

10:00 - Velkommen: Landsforeningens formand Karen Margrehte 
Olsen byder velkommen.

10:10 - Træskohage fyr: Et lokalt ildsjæleprojekt med udgangspunkt i et 
fyr, der trænger til istandsættelse. Fra idé til virkelighed. Projektmand 
og ildsjæl Ole Flemming Lyse.

11:00 - Horsens Ting- og Arresthus: Arkitekt Jens Ole Laursen fortæller 
om, hvilke tanker der blev gjort i forbindelse med istandsættelsen af 
det fredede hus, til en ny og udadvendt funktion. 

12:00 - Frokost.

13:00 - Fokus på de lokale arkitekter: By & Land Haderslev udarbejder 
og uddeler foldere om de lokale arkitekter. Formand Helge C. Jacobsen 
fortæller om processen og resultatet.

13:35 -  Lille Pederstrups istandsættelse: Torben Lindegaard fortæller 
om, hvordan der blev skaffet midler til istandsættelsen af den 
firlængede gård på Fyn.

14:25 - Kaffe og Kage.

15:00 - Genbrug af materiealer: I Vordingborg Kommune opsamles og 
genbruges solide og tradtionelle bygningsmaterialer Karen Margrethe 
Olsen, formand for By & Land Præstø fortæller herom. 
 
15:30 - Farvel og tak for i dag.

Arrangementet er åbent for alle, men der er begrænset deltagerantal, 
og tilmelding sker via først til mølle princippet.

Dato: Den 19. november 2016
Sted: Stormsalen, Rådhusgade 3, 1. sal, 8700 Horsens
Pris: 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for andre
Tilmelding: Senest den 13. november på www.byogland.dk 

*Ret til ændringer forbeholdes.


