Bliv medlem
For at Fjordglimt kan blive en succes, har vi brug for dig som medlem! Bliv derfor en del af det frivillige projekt – og vær med til planlægning og deltagelse i de kommende aktiviteter, ombygning og
istandsættelse af bygningen samt planlægning af den store have.
Vi har brug for alle, også hvis du alene ønsker at støtte os som passivt medlem. Det årlige kontingent er 100 kr. Tilmeld dig nu – brug
QR-koden eller linket nedenunder. Kontakt medlemskoordinator
Marianne Thompson, tel. 42 31 47 63, for mere information og hjælp
til tilmelding.

Fjordglimt Café og Kulturhus
Fjordglimt er Jyllinges nye mangfoldige kulturhus og mødested, der
vil skabe et engagerende og inddragende medborgerskab for alle
Jyllingeborgere på tværs af alder og interesser. Med en café som
omdrejningspunkt vil kulturhuset danne rammen om en bred vifte
af sociale og kulturelle aktiviteter i et dagligt fællesskab.
Fjordglimt, Bygaden 28, ligger i hjertet af Jyllinges historiske bymidte.
Fjordglimt ligger på en 2900 m² stor grund, med skøn udsigt over
Roskilde Fjords holme og vige, samt det gamle fiskerleje. Fjordglimt
vil dermed tilbyde både indendørs og udendørs kulturelle og naturformidlingsaktiviteter.
Fjordglimt Café og Kulturhus drives af den frivillige forening Fjordglimt med over 200 medlemmer.

Følg med
Følg Fjordglimt på hjemmesiden fjordglimt-jyllinge.dk og på
Facebook: facebook.com/fjordglimt.jyllinge/
For yderligere information, kontakt Fjordglimt Formand Ole Hannecke, tlf. 30 30 42 31, Næstformand Douglas Clark, tlf. 29 82 20 10,
eller e-mail til fjordglimt.jyllinge@gmail.com

Foreningens formål er, at etablere et mangfoldigt socialt hus, et nyskabende fællesskab, med plads til aktivt medborgerskab, på
tværs af alder og interesser. Med cafeen som hjertet, skaber vi liv i
kulturhuset, til gavn for alle. Endvidere vil det tiltrække turister såvel
som nye borgere. Foreningen har et socialt medansvar i nærområdet.

Nationalpark Skjoldungernes Land
Nationalpark Skjoldungernes Land vil bruge Fjordglimt som Nationalparkens nordlige port, hvor besøgende kan få information og
ideer til aktiviteter i naturen og kulturhistorien i Jyllinge.
I Fjordglimts store have vil Nationalparken etablere et udendørs
klasseværelse. Klasseværelset skal bruges til at understøtte Nationalparkens aktiviteter og undervisning m.v. samtidig med at klasseværelset skal være med til at aktivere området omkring Fjordglimt,
så det bliver et levende sted, med mulighed for gode oplevelser og
læring.

Istandsættelse
Inden vi kan komme i gang med de mange aktiviteter, står huset
over for en større istandsættelse. Den udvendige istandsættelse
udføres af Roskilde Kommune, mens den indvendige istandsættelse skal udføres af Foreningen Fjordglimt.
Istandsættelsesarbejderne vil starte i
september måned hvor der lægges
nyt tag og udskiftes vinduer og udvendige døre. Fjordglimts frivillige vil samtidig starte den indvendige istandsættelse, hvor bl.a. lofter skal nedrives og
retableres, gulve og vægge istandsættes og et nyt køkken indrettes. Herudover vil der blive etableret en handicapadgang og når der er
penge hertil, etableres et handicaptoilet. Udvendigt vil Kommunen
anlægge haven med ny bøgehæk, græsplæne og terrasse.
Vi søger faglærte og ufaglærte håndværkere til det frivillige byggearbejde – kontakt håndværkerkoordinator Pete Thompson, tlf.
31 35 35 14, for at høre nærmere om arbejdet.

Økonomi, fundraising og sponsorer
Istandsættelsen af den indvendige del af bygningen skal finansieres af Foreningen Fjordglimt.
Siden stiftelsen har foreningen modtaget donationer fra mange lokale
erhvervsdrivende og privatpersoner,
men vi mangler fortsat penge til at
kunne gennemføre alle de indvendige istandsættelser. Foreningen ansøger fortsat om bidrag fra alle,
både fonde, erhvervsdrivende og privatpersoner, Ethvert økonomisk bidrag vil hjælpe os meget.
Vi søger sponsorer, der vil hjælpe os med at skabe dette fantastiske
samlingssted i Jyllinge. Kontakt donorkoordinator Helle Clark, tlf.
26 70 95 32, for mere information om sponsorater.

