
Imponerende flot start på lokal indsamling 

Biohuset Lemvig har på kun cirka to uger indsamlet 163.000 kroner fra lokale bidragydere til 
renoveringen af biografen. 

- Det er vildt imponerende og rigtig dejligt at mærke den store velvillighed og positive 
opbakning til Biohuset Lemvig, som vi oplever, når vi kommer rundt i lokalområdet i 
forbindelse med donationer til vort store renoveringsprojekt. 

Sådan lyder det fra Heidi Clausen, formand for Biohuset Lemvig, der sammen med de øvrige 
frivillige kan glæde sig over, at det på få dage er lykkedes at indsamle 163.000 kroner til projektet. 

Donationerne spænder fra salg af biografsstole i den nye sal over større og mindre sponsorater fra 
områdets virksomheder til kontante private bidrag. 

- Vi har nu solgt 20 af de 103 nye biografstole. Det er sket i en travl december måned, og vi 
har allerede aftaler med flere virksomheder, som vi skal besøge først i et nye år med 
henblik på at indgå sponsoraftaler, oplyser Heidi Clausen. 

Tættere på målet 

Der er nu totalt indsamlet knap 3 mio.kr. til det store renoveringsprojekt, som det vil koste 5,3 
mio.kr. at realisere. 

- Vi ved godt, at vi har sat barren højt med dette projekt i biografens jubilæumsår. Vi er 
kommet tættere på målet med starten på den lokale indsamling, og netop den store lokale 
opbakning er et vigtigt signal at sende, når vi i starten af det nye år fortsætter med at 
ansøge landsdækkende fonde om midler, påpeger Heidi Clausen. 

På Biohusets hjemmeside og facebook-side kan man læse meget mere om hele projektet, men det 
er også her, at man kan se, hvordan man både som virksomhed og som almindelig borger kan 
støtte ved at købe en biografstol eller donere et kontant beløb. 

- Hvis man er i tvivl, så skal man ikke tøve med at kontakte os. Vi hjælper gerne og står til 
rådighed med flere informationer, siger Heidi Clausen. 


