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Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
Udgivelse af bind 3 i serien Danmarks Teglværker; Hedensted Kommune, 	forfattet 
af Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen. 

Ansøger 
Forening 

Teglværksinitiativerne ved Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk 

• 
Kontaktperson 

Museumsinspektør Torben A. Vestergaard 
Adresse 

Illerstrandvej 7, 	6310 Broager 
Telefonnummer 

74449474 
E-mail 

tovs@museum-sonderjylland.dk  

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
 	1. Udviklende initiativer i et 
	 gode tidsvarende muligheder 

	 2. Kulturelle, kreative og nytænkende 
VI arrangementer, der også 

sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
for børn og unge. 

initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

• 

	 3. Nye tiltag og projekter, 
mer, samt rekruttering og 

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 	 V 	Ja 	I 	I Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Teglværksinitiativerne vi Cathrinesminde Teglværk er begyndt udgivelsen af en 
bogserie om Danmarks Teglværker, næsten 3.000 historisk dokumenterede 
teglværker og teglgårde. Hvert bind dækker en evt, flere nutidige kommuners 
områder. Serien er åben,dvs. de enkelte bind produceres efterhånden, som der 
er faglige og økonomiske ressourcer til det. Hver bind kommer i samme layout 
og udstyr (hård indbinding, farvetryk) .De to første bind udkom i 2014 om 48 
teglværker i Horsens Kommune og 28 teglværker i Fredensborg og Hørsholm 
Kommuner. Tredie bind omfatter 56 teglværker i Hedensted Kommune. Teglværkerne 
er en væsentlig brik i Danmarks industrihistorie, en industri, der har været 
drevet i alle landets egne, men alle steder tæt forbundet med den pågældende 
egns erhvervshistorie og -profil, geografiske on infrastrukturelle 
forudsætninger. Desværre er teglværkerne også en næsten usynlig kulturarv, da 
værkerne oftest blev nedrevet meget hurtigt efter lukning. Bygningerne, 
dermimod, som teglværkerne var forudsætningen for, de står i stort omfang og 
vidner om århundreders bygningskultur. Historien om teglværkerne er en 
overraskende god indfaldsvinkel til de enkelte egnes erhvervs- og 
kulturhistorie, der giver indblik i glemt foretagsomhed i dens samspil med 
kommunens historie. Vi håber, at Hedensted Kommune vil støtte udgivelsen af 
dette bind med f.eks 10.000 kr. 
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Indtægter Udgifter 

Eget bidrag 
Kr. 

10.000,00 Trykning 
Kr. 

41.800,00 

Schou Fondet 10.000,00 Opsætning 33.600,00 

Jyske Medier 10.000,00 Rentegning 2.000,00 

IndtEegteriaft 
Kr. 

0,00 Udgifteriaft 
Kr. 

77.400,00 

V 	Ansøgt beløb 

Kr. 
10.000,00 

Underskudsgaranti 

Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet  
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 
Schou Fondet Palsgaard: 10.000 
Jyske Medier: 	 10.000 
JyllandsPostens Fond 	afslag 
Dansk Lokalhistorisk Forening - endnu ikke svar 
Insero - vil blive søgt 
Kjems Fonden - vil blive søgt september 
Bente Klercke Fonden - vil blive søgt september 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde 
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