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196 BOOSTERE ER STARTET 
Så er vi i fuld gang efter sommerferien! Flere er startet i vores 
uddannelsesforløb end på noget andet tidspunkt i projektet Fremtids-
fabrikken. Den seneste måned er 91 kreative iværksættere startet på 
de sidste fire hold Boost Sydfyn 1.2 (foto nedenfor er fra deres 
Gamestart den 5. sept.), 24 kreative iværksættere er startet på 
overbygningen Boost Sydfyn 2.1, 44 kommunale medarbejdere med 
erhvervskontakt er startet på Boost NU, og 37 offentlige og private 
erhvervsrådgivere er startet på forløbet Boost Sydfyn Bizz. Så 
netværk, godt energi og vækst – here we come! 
 

 
 

VI MANGLER EN FANTASTISK ADMINISTRATIV 
PROJEKTMEDARBEJDER 
Vores Lene på Fremtidsfabrikken har fået nyt fast arbejde i Svendborg 
Kommune, så derfor søger vi en ny kollega, som har mod på at blive 
administrativ projektmedarbejder i et års tid. Kender du en som 
passer ind i teamet? Så se og del dette OPSLAG 
 

MASSER AF NYT PÅ HJEMMESIDERNE 
Der er masser af nyt på vores hjemmesider – måske lige noget for dig? 
Følg linkene og se: 

 Der er faglige NETVÆRKSEVENTS: 
22. okt.: Bonus Boost om Fundraising (for boostere) 
29. okt.: Netværkseventen Blog dig synlig (åbent for alle) 
18. nov.: Slip kanvassen – udvikel din strategi og nytænk dit salg 
(åben for alle) 

 Vores FOTOGALLERIER er endelig på plads. Her finder du Geirs 
skønne billeder fra større events som Brand Sydfyn, Gamestart, Ind 
til eksperterne og Helikopterdagen – både fra nye of gamle hold! 

 Vi har fantastiske LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE som 
du nu kan finde på vores web. 

 Der er masser af boostere med succes – læs om dem i vores 
SUCCESHISTORIER  

KREATIV CO-CREATION 

Fuglemaler Britta Kristensen fra 
Tåsinge og Pil Würtz fra 
Guldsmed Nyborg i Rudkøbing 
er gået sammen i et nyt 
samarbejde med at skabe et 
smykke med Britta Kristensens 
fuglemotiver. De to har lært 
hinanden at kende på Boost 
Sydfyn 1.1 og i en pause i 
undervisningen fik de idéen til 
smykkerne og også til at 
lancere smykket under 
kulturnatten den 13. sept. i 
Rudkøbing. Salget gik 
forrygende godt! 
 

 
 
www.brittakristensen.dk   
www.guldsmed-leif-nyborg.dk 
 

DET KREATIVE HUS 
Facadeudtryk og plantegninger er 
ved at være på plads. Efter sidste 
møde med brugergruppen er der 
enkelte småjusteringer. Du finder 

tegningerne lige HER fra uge 43. 

http://udviklingfyn.jobnext.dk/35
http://www.fremtidsfabrikken.com/6-events.html
http://www.boostsydfyn.dk/30-fotogallerier.html
http://www.boostsydfyn.dk/30-fotogallerier.html
http://www.fremtidsfabrikken.com/15-leverandører.html
http://www.fremtidsfabrikken.com/80-succeshistorier.html
http://www.brittakristensen.dk/
http://www.guldsmed-leif-nyborg.dk/
http://www.fremtidsfabrikken.com/3-iværksætterhuse.html

