
En drøm i forvandling
Nowhuset på Langeland er virkeliggørelsen 
af en vision bygget på vilje og vedholdenhed
Ægteparret Mette Wöldike og Preben Nielsen havde lavet forretningsplan og købt ejendommen i Tullebølle på Nordlangeland 
i sommeren 2011, inden de begge startede på Fremtidsfabrikken Sydfyns boostuddannelse med hvert sit mål. Preben 
fokuserede på at få parrets nye iværksætterhus skudt godt i gang, mens Mette koncentrerede sig om at udvikle sin kunst- 
og kursusvirksomhed inklusiv driften af slotsbutikken på Valdemars Slot.
 - Vi har lært at være omstillingsparate og se muligheder, når ikke alt går som forventet, siger Mette, og Preben tilføjer:
 - Værktøjerne på Boost har hjulpet os til fastholde den professionelle indstilling, og det giver da et kick at se, at ting kan  
   lykkes, når man virkelig tror på det.

Nytænkning
Den oprindelige vision var at gøre Nowhuset i Tullebølle til et iværksætterhus med kontor- og værkstedsfællesskab. Den idé fik 
støtte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU. Ingen lejere har endnu set ideen i at leje et møbleret kontor i huset, 
men til gengæld har både oplysningsforbund, politikere, kommunen og Fremtidsfabrikken nydt de moderne kursus- og mødefa-
ciliteter, og sommeren 2013 bød på en regulær publikumstræffer.
 - På seks uger kom over 1000 gæster til den fælles udstilling af 11 langelandske kunstnere, og vi satser stærkt på at fordoble  
    besøgstallet næste sommer, fortæller Mette og Preben.
 - Både kurser og udstillinger frister som regel nogen til at købe glaskunst eller bestille små foto- eller printopgaver, og det    
    hele tæller jo, siger de.
Nowhuset har været omtalt mange steder, og det har bl.a. inspireret en studerende fra Københavns ErhvervsAkademi til 10 
ugers praktik, hvor webshoppen blev peppet op. Det har også åbnet muligheden for at få en medarbejder i flexjob 10 timer om 
ugen i et halvt år, og begge dele har givet nyt liv til forretningen.

Tilpasset vækst
Mette håber at kunne finde mere tid til at udvikle sin glaskunst, og derfor vil parret gerne gentage 
flexjob-succesen. De er også glade for kombinationen af Nowhuset og Slotsbutikken.
 - Eksempelvis har jeg lavet nogle ugler, som jeg har måttet sætte prisen op på for at kunne følge 
    med i produktionen, og det er jo sjovt, fortæller Mette.
Parret har stadig kontakt til tidligere boostere, de samarbejder med nogle og suger i øvrigt til sig af 
inspiration for hele tiden at udvikle konceptet.
 - Vi arbejder løbende på at forbedre både indhold og markedsføring, og det glæder os at vi som regel 
   får god kritik fra de, der kommer her, siger Preben.

FAKTA om Nowhuset
Preben Nielsen åbnede sin første virksomhed i 1991. 
Mette Wöldike har været glaskunstner siden 1998.
Siden 2006 har de forpagtet Slotsbutikken ved Valdemars Slot.
Siden 2011 har de drevet Nowhuset i Tullebølle.
www.nowhuset.dk

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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