
 Projekt Beskrivelse 

 2015  
1 Bevægelse, leg og kultur i 

Uldum 
 

Projektet skal skabe områder som indbyder til aktiviteter for alle i Uldum, uanset 
alder og funktionsniveau, samt bidrage til børn og voksnes sundhed ved at 
opfordre til fysisk aktivitet 
 

2 Ølholm Bypark 
 

Etablering af bålhytte, krolfbane og rebtårn i Ølholm Bypark – etape 2 
 

3 Etablering af besøgs og 
inspirationshaver med 
tilhørende værksted og 
kontor 
 

Etablering af besøgshaver som skal skabe inspiration for kunder og dermed være 
med til at øge omsætningen. Samt skabe mulighed for at udvide virksomheden så 
der kan være plads til flere ansatte. 

4 Udstilling ifm. "Oddergrisen 
vender tilbage" 
 

Udvidelse af pakhusets muligheder for afholdelse af møder, formidle Odderbanens 
historie og aktiviteter ved at renovere ”Oddergrisen”, historisk styrevogn fra 
Odderbanen” 

5 Multi idrætscentrum Barrit  
 

At skabe et aktivitetsområde for alle aldre som kan bruges til at skabe nye 
aktiviteter, hvor faciliteterne indbyder til aktivitet og leg for alle 

 2016  
6 Udvikling af motiverende 

lydunivers til innovativt 
velfærdselekronisk 
genoptræningsprodukt  
 

Støtte til at udvikle lydunivers til et nyt velfærdselektronisk produkt. Produktet er en 
træningspude, som ved tryk reagerer med frembringelse af musik. 
Brugeren/kunden kan f.eks. være en person med en dårlig arm, der har behov for 
at træne dagligt for at undgå smerter. Når brugeren laver øvelser med puden 
frembringer hvert tryk lyde, der virker motiverende, idet lyduniverset udvikler sig 
gradvist (a la meditationsmusik).  
 

7 Genskabelse af Bjerre Arrest 
 

Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest, har købt ejendommen, og vil genskabe 
den som et majestætisk vartegn for Bjerre. 
Det vil ske med frivillig arbejdskraft som rydder op hvorefter bygningerne 
renoveres ude og inde med efterfølgende indretning af værelser til vandrehjem i 
cellebygningen. 
I tingsalen vil som førnævnt kunne indrettes et mindre museum som kan fortælle 
den helt unikke historie om herrederne i Danmark, herunder den også førnævnte 
sidste henrettelse som blev foretaget i Danmark, foregik fra Bjerre Arrest. 
 



8 Dansk Produktions Univers - 
Etablering af lokalt 
iværksættermiljø 
'Rugekassen' for alle 
iværksættere  
 

Etablering af et egentlig iværksættermiljø ’Rugekassen’, og dermed en væsentlig 
forbedring er tilbuddet til de lokale iværksættere.  Målet er at nå op på minimum 15 
lejer (eller minimum 10 virksomheder). 
Fælles er, at selve miljøet skal fungere som et omdrejningspunkt for de mange 
forskellige mennesker, som mødes og udveksler viden. Dette gennem etablering 
af et egentlig fysisk iværksættermiljø (Rugekassen) hos DPU, som forøger 
tiltrækningen, dels af alle typer lokale iværksættere, og dels samtidigt tiltrækker 
produktionsiværksættere nationalt. I dette miljø skal tilbydes et unikt inkubations- 
og iværksættermiljø, hvor iværksætterne tilbydes et udviklingsmiljø, vejledning, 
rådgivning, netværk, viden mm.   
 

 2017  
9 Levende Jobannoncer på 

film 
 

Ideen omkring hele projektet ”Joblinsen”, er at finde medarbejdere til den 
pågældende virksomhed, på en ny og anderledes måde, som giver virksomheden 
mulighed for at skille sig ud blandt alle de klassiske jobannoncer. Det er samtidig 
en brandingfilm og ikke mindst et flot visitkort, i form af en personificering for den 
arbejdsgiver. 
 

 Indretning af fællesareal / 
bytorv i Boulstrup 
 

Projektet vil gavne alle borgerer i Boulstrup, idet vi kan få et samlingssted for 
byens 3 områder. Boulstrup by er fra tidligere delt op i 3 "områder" heraf 
"Stationen", "Lystgårdsparken" og "Gl. Boulstrup". Projektet vil gavne det 
manglende sammenhold i byen, og pladsen skal have til formål at fremme 
fællesskabet på tværs af alder, race og køn. 
Pladsen skal derfor indrettes med legeplads for byens ca. 60 børn, bålsted, 
bord/bænkesæt, petaquebane samt shelter. 
 

10 Tiny House Living 
 

Tinyhouse Living er et firma der bygger mobile boliger til det private og det 
offentlige. Virksomhedens mål er at udvikle et boligkoncept der er simpelt, æstetisk 
og hjemligt, så individer der har brug for en fleksibel og økonomisk overkommelig 
bolig har et sted at søge hen. Den første fase af projektet er allerede i gang, og 
derfor søger vi fondsmidler til fase 2, der består i produktudvikling af to nye 
modeller designet det til det private marked og en til det sundhedsfaglige. 
 

11 Ny lokal multisal for alle 
borgere i Snaptun og omegn  
 

True North Efterskole søger støtte til inventar i forbindelse med ny idrætshal. Vi 
betaler ombygningen selv. Projektet kommer lokalbefolkningen i Snaptun og 
omegn til gavn. De vil få mulighed for nye spændende kulturelle og idrætstilbud. 
Projektet skaber flere lokale kultur- og fritidstilbud, nye jobs og gør det attraktivt at 



bo i Snaptun. Skaber fysisk aktive borgere og dermed sundhed. Projektet 
imødekommer behov hos andre aktører i lokalsamfundet, som bakker op. 
 

12 Sondrup B&B 
 

Et B&B med arbejdende keramikværksted og et stærkt lokalt samarbejde med 
kunsthåndværkere og råvareproducenter er grundpillen i projektet. 
Dertil kommer de oplevelser vi vil tilbyde henad vejen i form af kreative kurser, 
månedlige saloner, temaweekends mm. Ting man kan vælge til som B&B-gæst 
eller deltage i som udefra kommende kursist. Oplevelser, der gør vores B&B til lidt 
udover det sædvanlige og et sted man kan vende tilbage til igen og igen for nye 
oplevelser.  
 

13 Formidling på 
museumsgården 
Badensminde 
 

Museumsgården Badensminde er indrettet som den har set ud i 1928. Siden 
gården blev flyttet til Glud Museum har langt størstedelen af laden, hele svine- og 
fårestien samt gårdens køreport dog været lukket for publikum.  
For et par år siden afleverede tidligere professor og leder af Institut for 
arkitektonisk Kulturarv ved Arkitektskolen Århus sit dias og tegningsarkiv vedr. 
gårdens flytning til Glud Museum. Ud fra disse, de bevarede materialer samt 
museets viden om landbokulturens bygningsarv er det nu muligt at genskabe de 
ovennævnte rum og dermed give publikum en helhedsoplevelse af datidens 
alsidige gårdmiljø, hvilket er den overordnede målsætning. 
Ved at åbne de resterende dele af Badensminde for publikum, fås et unikt indblik i 
landsbykulturen i Østjylland. Vi har i Østjylland Den Gamle By og Gammel Estrup, 
men disse museer beskæftiger sig ikke med landsbyhistorien. Glud Museum giver 
et indblik i, hvordan livet har været på landet gennem 350 år og er Østjyllands 
landsbymuseum. 
 

14 Talentudvikling og viden i 
samspil mellem 
virksomheder, borgere og 
uddannelse, Dansk 
Produktions Univers. 
 

Dansk Produktions Univers vil udvikle synergi og samarbejde mellem flere grupper 
omkring arbejdsmarkedet, som ikke er i kontakt i dag, men som kan løfte 
hinanden. Målet er at skabe bedre resultater for virksomheder og styrke det gode 
liv i Hedenstederne. 
Der er tre parallelle søjler:  
Uddannelse fra folkeskole til universiteter.  
Lokale virksomheder fra nystartere til store velkonsoliderede virksomheder. 
Borgere med udfordringer til ansatte der er fuldt fungerende på arbejdsmarkedet. 
Vi vil forbinde de tre søjler med aktiviteter, projekter og fokusere på at alle kan 
bruge hinandens styrker. Aktiviteterne vil skabe synergi og kontakt mellem de tre 
søjler. 



 
 

15 Uldum: Samlingssted for 
store børn og unge i 
specialdesignet anlæg 
 

Vi vil skabe et opholds- og aktivitetsanlæg på Uldum Skole. Anlægget skal være 
åbent for alle 24/7 og være det sted, hvor store børn og unge mødes, ”hænger ud” 
og får venskaber. De unge oplever at miste deres netværk, når de fortsætter på 
andre skoler efter 6. klasse, og de er også svære at fastholde i udendørs 
aktiviteter. Derfor er anlægget designet til at motivere til både samvær og 
bevægelse. Projektet er en del af et stort projekt ”Bevægelse, leg og kultur i 
Uldum”. – Et projekt, der engagerer mange frivillige i alle byens foreninger og 
institutioner, der arbejder med børn og unge.  
 

16 Odder Kysten Badeanstalt 
 

Med bred lokal opbakning ønsker Odder Vinterbadeklub etablere og varetage 
driften af et badeanlæg på Rude Strand ved Odder Kysten. Badeanlægget vil 
bestå af en træterrasse, hvorpå der befinder sig tre selvstændige ’huse’ bestående 
af et saunahus, et omklædningshus og et 
Fælleshus med tekøkken. Formålet er at fremme både det lokale og det 
turistbaserede ude-liv 
langs kysten i en udvidet del af året end alene sommermånederne juni-august. 
Badeanlægget 
skaber rammerne for aktiviteter ved stranden af forskellig art og med forskellige 
lokale interessenter. Der er bred lokal opbakning og ønsker om anvendelse af 
badeanlægget 
 

 2018 
 

 

17 Stien til Verdens ende – den 
sidste vigtige brik i Uldum 
kærs stisystem. 
 

Uldum Kær Naturlaug søger midler til at færdiggøre det stiforløb som blev 
påbegyndt for snart 10 år siden. Uldum Kær er et af Hedensted Kommunes 
vigtigste og mest naturskønne områder, og et område der hvert år besøges af 
tusindvis af lokale borgere og et stigende antal turister. For snart 10 år siden blev 
der lavet stier, fugletårne, borde og bænke, shelters, toilet, kanooplægspladser, 
formidlingsplancher mm. Men vi manglede prikken over i´et – stiforløbet der kunne 
gøre en gå-rundtur i hjertet af Uldum Kær mulig. Den nye rekreative sti vi håber at 
få midler til at lave, vil både øge adgangen til naturværdierne i vores kommune, 
samt give anledning til at endnu flere mennesker kommer ud og får rørt sig i den 
friske luft. 



 
18 Gudenåen som dynamo - 

modelafprøvning med 
landsbyudvikling 
 

Gudenåen som dynamo –modelafprøvning med landsbyudvikling er et nødvendigt 
initiativ, som skal skabe et forum og en model for samskabelse af anstændige jobs 
til alle, landsbyudvikling og økonomisk og bæredygtig vækst som flugter FNs 
Verdensmål. 
Projektet vil udvikle nye erhvervs- og forretningsområder, service og fælles 
faciliteter og udvikle socialøkonomiske arbejdspladser for borgere på kanten af 
vores lokalsamfund. Resultaterne og erfaringerne skal danne grundlag for en unik 
model, der kan skabe bedre forståelse for hvor, hvordan og hvorfor sociale 
innovationer kan skabe social værdi gennem løsning af centrale sociale 
problemstillinger som fattigdom, eksklusion og ulighed. Modellen skal stimulere 
vækstlaget for social innovation. 
 

19 Spirehus til Økologiens Have 
til udvikling og tests  
 

Spirehuset er til forspiring samt til test af:  
Eksotiske urter.  
Planter, der kan være centrum for Havens eller andres events.  
Specialsorter fra Haven, der er svære at skaffe for forbrugerne.  
Planterne starter i spirehuset og hærdes i uopvarmet væksthus eller ude. Det 
isolerede spirehus danner rammen for plantekurser, undervisning og workshops 
fra februar. I projektet samarbejdes med Odder Højskole, etniske foreninger og 
professionel gartnerirådgiver. Projektet vil resultere i en gartnerarbejdsplads mere 
og flere frivillige. Det er et pilotprojekt forud for yderligere opskalering af Havens 
gartneri. 
 

 2019  

21 Optimering af produktions 
fabrik 
 

Ønsket er at optimere min produktionsvirksomhed med, bånd, vægte, borde og 
maskiner, som kan gøre produktionen mere effektiv, sikker og selvkørende og 
derved skabe en mere sikker levering til større forhandlere og ikke mindst skabe 
flere arbejdspladser lokalt. 
 

22 Compas - Partnerskaber for 
Cirkulær Økonomi  
 

Compas er et hus for iværksættere og mikrovirksomheder, der enten ønsker at starte deres 
virksomhed på en cirkulær økonomi eller ønsker at omstille deres virksomhed til at arbejde 
med cirkulær økonomi. Deltagende virksomheder forpligter sig til at indgå i et samarbejde 
om at bygge huset op og skabe resultater. I Compas vil der desuden være samarbejder med 
uddannelsessteder, folkeskoler og borgere generelt, som kan komme og få undervisning, 
eller benytte faciliteterne efter aftaler. 



 

23 Øge kapacitet og 
automatisering samt sænke 
energiforbrug i kafferisteri 
med nyt produktionsapparat 
 

LAG-midlerne skal hos mikro-virksomheden og kafferisteriet CleverCoffee 
anvendes til at skabe en automatiseret, bæredygtig og miljøvenlig produktion. 
Virksomheden er på max. kapacitet i dag, men har stor efterspørgsel på sine 
produkter, så den nye, moderne kafferister kan øge produktionskapaciteten og 
dermed øge omsætningen væsentligt. 
Projektet muliggør en automatiseret risteproces, hvor vi helt undgår tunge løft. Vi 
kan dermed blive en rummelig arbejdsplads, hvor personer uden 
branchekendskab eller mulighed for hårdt, fysisk arbejde, kan blive en del af en 
virksomhed i kraftig vækst. 
 

24 Etablering af kreativt 
snedkerværksted  
 

Projektet, der søges midler til, er selve etableringen af et smukt snedkerværksted, der 
inspirerer til kreativ udfoldelse. By König er en snedkervirksomhed, der beskæftiger sig med 
håndlavede og specialdesignede snedkerløsninger. 

 2020  

25 Roklub til tiden 75.0 
 

Odder Roklub vil konkret skabe fleksible rammer for at sikre kvalitet og 
sammenhæng mellem træning inde og roning ude; flere skal opleve, at træningen 
inde øger oplevelsen og understøtter roningen ude. Fleksibiliteten øges ved, at de 
samme kvadratmeter kan anvendes til varieret træning og socialt samvær med 
åbne og lukkemuligheder mellem tre rum - adskilt af glasvægge og glasdøre.  
Husets fleksibilitet øges også ved at træning i romaskiner kan suppleres med 
andre træningsformer inde (eksempelvis styrketræning og afspænding). Varierede 
træningsformer opleves som en nødvendighed for bedre træningsresultater og for 
bedre roning på vandet. 
 

26 Hedensted Søerne - Nyt 
rekreativt område tæt på 
Hedensted by 
 

Hedensted Søerne er navnet på et stort rekreativt naturområde, der tidligere har 
været benyttet til udvinding af råstoffer. Idéen er at skabe et mangfoldigt rekreativt 
område, der kan bruges på tværs af mange forskellige brugergrupper. Området er 
geografisk placeret så det i høj grad appellerer til både offentligheden, men også 
virksomheder som ønsker at gøre det rekreative område til en del af deres 
identitet. Området rummer store rekreative værdier og muligheder; noget som nye 
borgere vægter højt i deres valg af bosted. Aktivitetselementer i området skal være 
af høj kvalitet både oplevelsesmæssigt men også designmæssigt, og skal skabe 
sammenhæng til nærtliggende erhvervspark. De fysiske rammer er givet på 
forhånd gennem en solid lokalplan, som giver mulighed for at anvende området 



rekreativt. Området ligger i tæt tilknytning til store boligområder og med 4 skoler 
indenfor 5 km. 
 

27 Etablering af multibane og 
tramponliner i Hornborg  
 

Visionen er, at landsbyens centrale samlingspunkt giver frilufts-, sports- og lege-
oplevelser til vores borgere i alle aldre.  
Vi ønsker, at pladsen bliver et sted, hvor unge og ældre, børn og teenagere mødes 
og lærer hinanden at kende. Noget vi netop finder skal være styrken i vores lille 
lokalsamfund, men som ikke kommer af sig selv i vore tider, hvor man let kan 
gemme sig bag hver sin skærm indenfor hjemmets 4 vægge.  
 

28 Hornsyld Streetpark. 
Delprojekt I 
 

Tankerne er at omdanne arealet mellem multibanen og SIM-skolen til en ”Street-
park” med baner, hvor børn, unge og ældre kan køre på skateboard, rulleskøjter, 
løbehjul, BMX, løbecykel og rollator. Integreret i dette område tænkes også, at der 
skal være forskellige redskaber/baner til parkour-leg. 
Streetparken støbes in situ i beton af firmaet FSR beton. Derfor er mulighederne 
for selv at bidrage med frivilligt arbejde begrænset. 
I delprojekt II bygger vi selv mobile ramper m.m. for at skabe ny udfordringer så 
Streetparken udvikler sig sammen med brugerne 
 

29 Fra kørelade til kulturhus 
 

Vi ønsker at istandsætte gårdens gamle kørelade (Høj bevaringsklasse: 3 ved 
Slots- og Kulturstyrelsen), til anvendelse som opvarmet forsamlingslokale til 
kulturarrangementer m.m.. Dette inkluderer også rundvisningsmulighed i egen vin- 
og ølproduktionen samt varepræsentation og salg. Projektet vil gøre det muligt for 
os at tilbyde flere kulturoplevelser for gårdens gæster uden for sommersæsonen. 
Resultatet er en stærkere forretning for os, et stærkere kulturtilbud for områdets 
beboere og dets turister, samt mindst en ny fuldtidsbeskæftiget medarbejder. 
 

 2021  

30 Øge kapacitet og fleksibilitet 
samt muliggøre bæredygtige 
emballageløsninger i 
kafferisteri med nyt, 
automatiseret kaffepakkeri  
 

LAG-midlerne skal hos mikro-virksomheden og kafferisteriet CleverCoffee anvendes til at 
skabe et automatiseret pakkeri for at styrke afsætningsmulighederne for en mindre 
virksomhed. Virksomheden har med tidligere LAG-projekt indkøbt ny, miljøvenlig 
kafferister, som har øget kapaciteten, men pakkeriet kan ikke følge med den 
øgede efterspørgsel fra privatkunder efter Corona. Med automatiseret pakkeri kan 
vi udnytte kapaciteten i kafferisteren og dermed øge omsætningen væsentligt. 
Projektet muliggør en automatiseret pakkeproces med to pakkelinjer, hvor vi helt 
undgår tunge løft. Vi kan dermed blive en rummelig arbejdsplads, hvor personer 



uden branchekendskab eller mulighed for hårdt, fysisk arbejde, kan blive en del af 
en virksomhed i kraftig vækst. 
 

31 Aktivitetsplads i 8781 
Stenderup 
 

Projektets idé er at etablere en aktivitetsplads tæt på skole og natur med mulighed 
for nye aktiviteter, der kan styrke store og små fællesskaber i byen og i oplandet 
og dermed også gentænke og styrke forbindelsen mellem de små landsbysamfund 
i området. Aktivitetspladsen med tilknyttede undervisningsmæssige og fritids 
prægede aktiviteter kan hermed støtte op om en bæredygtig, strategisk samt 
attraktiv udvikling af et landdistrikt. Aktivitetspladsen vil fuldende et centralt område 
i byen, hvor der er en god boldbane, skolehaver og en nyetableret, og længe 
ventet, multihal. Området ligger tæt på skøn natur med velbenyttede bålhytter og 
shelters. Aktivitetspladsen skal være et mødested, hvor børn og unge, familier og 
seniorer kan samles sammen og hver for sig om meningsfulde aktiviteter inden for 
fysisk udfoldelse, samvær, leg og læring. Aktivitetspladsen skal fremme det gode 
liv og være base for flere aktiviteter lokalt. I Stenderup og opland har vi fokus på, 
at styrke de eksisterende fællesskaber. 
Stenderup er et aktivt område med stor hjælpsomhed og mange forskellige 
fællesskaber blandt andet inden for idræt, lokalhistorie, omkring den fælles 
købmand og Borgerforeningens arrangementer. Både Borgerforeningen og 
Stenderup Skoles forældreforening oplever en stigende efterspørgsel fra forældre, 
børn og andre aktører på udendørs aktivitetsfaciliteter og et samlingssted, som 
indbyder til leg, fysiske udfoldelser, samvær og læring.  
 

32 Christianelund Vin 
 

Christianelund Vin er en lille vingård i Flemming, hvor vi producerer druer til 
hvidvin på i alt 3000 vinstokke, fordelt på 2 sorter; Solaris og Souvignier Gris. 
Siden opstarten i 2014 har vi fået fremstillet vinen hos Dyrhøj Vin ved Kalundborg. 
Vi ønsker nu at udvide med vineri, så vi selv kan producere vinen, samt at etablere 
et besøgs- og salgslokale, så vi kan tilbyde oplevelser i forbindelse med 
rundvisning i vinmark og vineri samt vinsmagning og salg af egne produkter og 
udvalgte delikatesser.  
Til dette formål ansøger vi om penge til renovering af tidligere staldbygning og 
indkøb af inventar og vinerimaskiner. 
 

33 Skatebane - del af Young 
Town Lindved 
 

Projektet består af etablering af en 320 m2 skatebane i Lindved, målrettet byens 
børn og unge der pt. mangler attraktive opholdsområder og aktivitetsmuligheder i 
en by i vækst.  
Skatebanen er et delprojekt i Young Town Lindved, er er et ambitiøst projekt 



omkring etablering af et større aktivitets- og opholdsområde i Lindved, med 
legeplads, bålhytte, pannabane, parkourbane og meget mere. Området er 
målrettet børn, unge og familier, og skal bidrage til at Lindved fremstår attraktiv for 
byens mange borgere, og de mange tilflyttere der strømmer til lokalområdet. 
 

34 Infocenter og foyer 
 

Vi vil renovere en eksisterende ladebygning ud mod p-pladserne og etablere 
varme, således at den del af bygningen kan anvendes hele året. Bygningen er 7 
meter høj og vil med de eksisterende kraftige trækonstruktioner efterlade en 
passende og stemningsfuld indretning, der vil passe godt til museet.  
Projektet rummer en ny gæstemodtagelse i direkte forlængelse af p-området, 
museumsbutik, kontorfaciliteter som på fleksibel vis også kan anvendes til foredrag 
og arrangementer. Der er tale om en markant forbedring i forhold til gæsternes vej 
gennem museet fra parkering til modtagelse i daglig drift: 
Samtidig vil de klimaneutrale rum blive anvendt til aktiviteter i vinterperioden, som 
foredrag med billedvisning m.m.  
Formål: 
- At øge institutionens- og museets muligheder for aktiviteter og kulturtilbud i de 
kolde måneder. 
- At forbedre modtagelse af museets gæster i drift og ved arrangementer. 
- At skabe mere rum for seniorliv og socialt samvær blandt museets frivillige og 
interessenter. 
 

 2022  

36 CASTBERGGÅRD SCIENCE 
CENTER KONVERTERING AF 
BEVARINGSVÆRDIGT 
BONDEHUS TIL DØVE-
MUSEUM 
 

Renovering og konvertering af bevaringsværdigt og kulturhistorisk vigtigt bondehus 
til Døve-museum. 
Bondehuset anvendes i dag som depot og indeholder ikke længere funktioner, der 
gør bygningen til en aktiv del af Castberggårds forskellige tilbud. Bondehuset er 
senest blevet benyttet som børnehave. 
Døve-museet skal på sigt udgøre et stort Science Center samme med 2 andre 
bygningsdele på Castberggård, der sætter fokus på forskellige aspekter af de 
døves verden. For det første, skal en del af centeret formidle hvad det vil sige at 
være døv og hørehæmmet (Bondehuset). For det andet, skal centeret på sigt vise, 
hvordan teknologien har udviklet sig og forbedret de døves hverdag gennem 
historien. Sidst men ikke mindst, skal der indrettes et udstillingsvindue, hvori 
producenter af høreapparater og lignende kan vise deres nyeste produkter frem.  
Som supplement til museumsfunktionen (jf. Døve-museet i bondehuset), skal 
faciliteterne rumme muligheden for indretning til skoletjeneste.  



Science Centeret skal således formidle fortiden, være i nutiden og samtidig pege 
ind i fremtiden. At etablere et Science Center forankrer således de døves historie 
til stedets historie, og er samtidigt med til at fremtidssikre de bevaringsværdige 
bygninger og det kulturhistoriske miljø, Castberggård er grundlagt i. Det nye døve-
museum i Bondehuset genererer arbejdspladser via turisme, idet museet tiltrækker 
besøgende fra lokalsamfundet, fra hele DK og fra udlandet.  
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