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Det er nu en realitet! 
 
Huset på Strandvejen er købt og vi er nu i gang med næste fase og har 
atter brug for din hjælp! 
 
Hjælp os med at blive kvalificeret som ansøger til Realdanias pulje Underværker, så vi kan 
få midler til renovering og ombygning.  
 
Hvis du kan lide vores projekt, skal du gå ind på Underværker.dk og like vores projekt.  
Du finder os på Underværker.dk/Projekter/Ansøger på vej/KreativitetsHuset i 
Strandkanten.  
 
Det er nemlig billetten til, at vi kan blive en kvalificeret ansøger i kapløbet om penge til 
ombygning og renovering. Del gerne linket med så mange som muligt af dine venner.  
Det er faktisk muligt at afgive et like både fra din mobil, din Ipad og din computer. Altså 
op til 3 likes. Vi skal nemlig opnå mindst 200 likes inden den 15. september for at blive 
kvalificeret til at gå videre til bedømmelsesudvalget.  
 
Vi har kort og godt brug for mange likes i kapløbet om midler til renovering og 
ombygning. Giver I KreativitetsHuset gode ord med på vejen, hjælper det også. 
 
Huset er købt og betalt med 900.000 kr., skaffet fra fonde, Thisted kommune, private 
sponsorer og ikke mindst ved et succesrigt salg af Folkeaktier. 110 personer er foreløbig 
Folkeaktionærer og medlemmer af Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand og 
repræsenterer 79 hustande i lokalområdet. 
 
Vi har nu bevist, at vi i Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand ved fælles hjælp kom i 
mål med at købe den gamle købmandsgård. Nu skal vi videre.  
 
Vi skal renovere og ombygge den gamle købmandsgård i Lildstrand til et fantastisk hus 
hvor kreative sjæle kan bringe naturen ind i det kreative rum. Vi skal bygge værksteder, 
kursuslokaler, kunstnerbolig, toiletter/badeværelser og værelser. Et inspirerende miljø 
hvor mennesker og kunsten kan mødes - voksne og børn - et sted, hvor kursister, cykel 
og vandreturister kan leje værelser og hvor indtægten går til Husets drift. 
 
Symbiosen med Bulbjergstenene og vores behov for at skaffe midler til at købe 
“murstenene” er en succes. Vi vil gerne fortsætte denne succes, derfor sælger vi fortsat 
Folkeaktier via vores hjemmeside kreativitetshuset.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand 
Hanne Marie Kværndrup/formand 
 


