
Kæmpestor opmuntring til Biohuset Lemvig 

Underværker, som er en fond under Realdania, har givet tilsagn om 1 mio.kr. til det store 
renoveringsprojekt i den lokale biograf. 

Formanden for den selvejende institution Biohuset Lemvig, Heidi Clausen, kunne næsten ikke få 
armene ned, da nyheden om den store donation tikkede ind på hendes mail i går. 

- Det er helt fantastisk og et stort skulderklap til alle de frivillige i kredsen bag Biohuset med 
støtten fra Underværker. Der er ikke bare tale om et meget stort beløb, men også om en 
donation, der virkelig giver stor energi, inspiration og lyst til at arbejde videre mod at 
realisere vort store renoveringsprojekt, siger Heidi Clausen. 

Med Underværker støtter Realdania projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige 
kræfter. Siden 2011 har Underværker støttet mere end 300 ildsjæleprojekter, som har det til 
fælles, at de skaber fællesskab og livskvalitet i lokalsamfund overalt i Danmark. Kampagnen 
bidrager både med økonomisk støtte, rådgivning og videndeling til at føre gode idéer ud i livet. 

Donationen fra Underværker til Biohuset begrundes med disse ord: 

- I Lemvig ligger den helt særlige biografbygning fra 1922, der med sin ikoniske facade og 
snoede trapper har samlet lokalområdet til filmoplevelser og socialt samvær i mange årtier. 
Bygningen spiller ikke blot en vigtig rolle for byens kulturhistorie og identitet, den bygger 
også på et stort netværk af frivillige kræfter, og er et vigtigt samlingspunkt for hele 
lokalområdet.  

I denne omgang støtter Underværker i alt 18 projekter rundt i Danmark. 

Flere ansøgninger og en lokal indsamling 

Prisen for renoveringsprojektet i Biohuset er 4,8 mio.kr., og der er nu skaffet godt 1,7 mio.kr. til 
formålet gennem donationer fra Underværker, Færch-Fonden, Colstrup Fonden og Jysk Energi’s 
specialpulje samt egne opsparede midler. 

- Vi har flere ansøgninger i spil hos en række fonde samt ved Lemvig Kommune, og støtten 
fra Underværker betyder også, at vi nu går i gang med flere ansøgninger, ligesom vi efter 
sommerferien går i gang med at forberede en lokal indsamling, siger Heidi Clausen. 

 
Tidsplanen for projektet siger, at hele ombygningen skal stå klar til indvielse den 1. december 
2022. 

- Vi ved godt, at 4, 8 mio.kr. er et stort beløb, men i kraft af den seneste donation er vi lige 
nu meget optimistiske med hensyn til, at det vil lykkes at skaffe den resterende sum til 
veje, så vi alle kan se frem til et helt nyt Biohuset i Lemvig om halvandet år, siger Heidi 
Clausen. 

 
 
 


