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175 KREATIVE IVÆRKSÆTTERE BOOSTER 
Det er imponerende, hvor mange kreative, ambitiøse iværksættere vi 
har på Sydfyn og øerne. Sidste år optog vi 86 på uddannelsesforløbet 
Boost Sydfyn 1.0. Så vil nogen måske mene, at vi havde støvsuget 
Sydfyn for kreative. Men nej – 108 har søgt i år, og vi har netop 
optaget 89 nye kreative iværksættere med mod på at udvikle deres 
virksomheder de kommende 9 mdr. på Boost Sydfyn 1.1. Læs mere om 
de nye boostere på www.boostsydfyn.dk. 
 

KOMMUNAL SPARRING MED ERHVERVSLIVET 
I vores verden er samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunerne 
tillidsfuldt og udviklende. I eftersommeren mødte lokale virksomheder 
igen de kommunale deltagere i uddannelsesforløbet Boost Sydfyn NU. 
Virksomhederne fik præsenteret en række forslag til nye services og 
måder at samarbejde på. De gav feedback på de nye løsninger og 
sparrede om forbedringer. Se filmklippet Lakmusprøven i Boost NU. 
 

HELSINGØR HENTER INSPIRATION PÅ SYDFYN 
Den 19. sept. får Fremtidsfabrikken besøg af One Stop Erhvervsservice 
i Helsingør Kommune. Vi er ganske stolte af, at rygterne om Boost 
Sydfyn NU er nået så langt ud. Helsingør Kommune ønsker at høre om 
vores erfaringer med uddannelsesforløbet, der er bygget op som en 
innovationsproces med elementer af personlig udvikling. 
 

KREATIVT IVÆRKSÆTTERHUS 
Sammen med Svendborg Kommune og Kalmer & Hvass Arkitekter 
starter vi i efteråret en forundersøgelse til et kommende kreativt 
iværksætterhus i Svendborg. Vi vil invitere til workshops med kreative 
iværksættere for at høre om jeres behov og ønsker til et hus. 
Samtidig henter vi inspiration og erfaringer hos Republikken, 
LYNfabrikken og Spinderihallerne. Det er ambitionen, at det 
kommende iværksætterhus bliver omdrejningspunkt for alle I kreative 
på Sydfyn – uanset om I har jeres virksomhed i eller uden for huset. 

 
 
 
 
 
 

  

DE NYE BOOSTERE 

Der er en mangfoldighed af 
kreative iværksættere på Boost 
1.1. Der er en øl-producent, 
vingårde og et rullende køkken. 
Der er sangere, skuespillere, 
filmfolk og fotografer. Der er 
terapihaver, sundheds- og 
wellnesseksperter i både krop 
og sjæl m.fl. Nogen tilbyder IT-
løsninger, energiløsninger, 
maritime kurser og mange 
andre kurser. Andre tilbyder 
spændende oplevelser til din 
fritid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jullie Hjertland Jensen er en af 
de nye boostere. Hun har netop 
udgivet albummet ”Surrender” 
sammen med Henrik Marstal. 
 

DØDEN KOM IND PÅ TREDJEPLADSEN!  
Vi kender det alle. Der er noget vi er bange for. Enten lidt eller meget. Vi har 
ligefrem inddelt vores forskellige former for angst i kategorier – fobier. Hvad 
har det med iværksætteri og vækst at gøre? Kom denne eftermiddag – hvis du 
tør – og få sammenhængen serveret på et sølvfad. 
 
MOD TIL SUCCES er en netværksevent med foredrag og workshop med Peter 
Julius, der i det daglige arbejder med udvikling af små og store 
organisationer. 

 
Vi inviterer til netværksmøde: Tirsdag den 18. september kl. 15.00-17.30 
Café KOK, Gerritsgade 56, Svendborg 

Du kan tilmelde dig arrangementet senest 17. sept. på kontakt@fremtidsfabrikken.com – Det er gratis 

www.boostsydfyn.dk
http://www.boostsydfyn.dk/24-kommunerne-booster.html
http://www.republikken.net/
http://www.lynfabrikken.dk/
http://www.spinderihallerne.dk/
mailto:kontakt@fremtidsfabrikken.com
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GAMESTART 
75 iværksættere fra de fire hold på Boost 1.1 deltog i Gamestart den 
6. september på Tøystrup Gods i Ryslinge. Manden bag Væksthjulet, 
David Madié, varmede boosterne op, præsenterede afklarings-
værktøjet og sparrede med deltagerne i dagens udfordringscafé. Her 
skulle hver enkelt deltager afdække udfordringerne i egen virksomhed 
med råd og vejledning fra lokale erhvervschefer, erhvervskonsulenter 
fra Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark. 
 
Gamestarten bød også på peptalk af direktør for NOMA, Peter Kreiner 
og netværk med sidste års boostere. Peter Kreiner gav opskriften på 
NOMAs succes, der bygger på perfektion, innovation og vedholdenhed, 
og kom med humoristiske erkendelser som fx, at man som iværk-
sætter skal ”holde op med at ride på hesten, hvis den er død”. Der 
var masser af inspiration til det arbejde, som boosterne står overfor. 
 
Ryslinge Innovationshøjskole har lavet et filmklip om dagen.  
 

MARKEDET UNDER RADAREN 
Vi beskæftiger os normalt ikke med boganmeldelser, men i den 
fantastiske bog ”Porten til fremtiden” af fremtidsforskerne Rolf 
Jensen og Mika Aaltonen kan du læse, hvorfor vores kreative 
iværksættere har en central rolle i fremtidens erhvervsstruktur og 
vækst. Se et kort uddrag på www.fremtidsfabrikken.com  

 

KREATIVE SAMARBEJDER 

De første Boost-forløb har budt 
på stærke netværk og reelle 
samarbejder. Det gælder både 
boosterne i mellem, og 
samarbejder mellem vores 
leverandører, undervisere og 
iværksættere. 

 

 
 
Et eksempel er NOW-huset på 
Langeland, hvor flere af de 
gamle boostere holder kurser: 
- Smykker med Jesper Sell 
- Blomster med Charlotte Franke  
- Glas med Mette Wöldike  
- Yoga med Knirke Lund 
 
www.nowhuset.dk  
 

http://www.boostsydfyn.dk/16-gamestart-1.0.html
http://www.fremtidsfabrikken.com/59-markedet-under-radaren.html
http://www.fagfotografen.dk/kunder/06092012Fremtidsfabrikken/index_3.html
http://www.nowhuset.dk/

