
 

Norlys Vækstpulje giver 4,8 mio. kr. til syd- og 

sønderjyske initiativer 
Norlys Vækstpulje uddeler tre gange årligt penge til gode projekter og 

initiativer rettet mod Norlys’ andelshavere. I Syd- og Sønderjylland har 

vækstpuljen netop godkendt 56 ansøgninger, som tilsammen modtager 4,8 

mio. kr. 

SE Vækstpulje er blevet til Norlys Vækstpulje efter fusionen mellem Eniig og SE, der 

gik sammen og skabte energi- og telekoncernen Norlys i 2019. I det syd- og 

sønderjyske har vækstpuljen i november godkendt 56 ansøgninger og dermed 

bevilget knap 5 mio. kr. til gode initiativer og projekter, der kommer andelshaverne i 

området til gavn. 

Blandt de glade modtagere er blandt andet Greencup i Sydals, Ærøs vedvarende 

energilaboratorium, Jels Planetarium og Marstal Navigationsskole. 

- Vi har modtaget mange spændende ansøgninger, og vi har udvalgt en række rigtig 

gode projekter, som passer ind i vækstpuljens formål. Der er blandt andet flere 

innovative projekter, der også peger ind i den grønne omstilling, og så er der mange 

gode projekter, der bidrager til fællesskabet i lokalområderne. Vi glæder os over at 

kunne bakke op om de gode initiativer, siger Peter Jørgensen, bestyrelsesformand i 

Norlys Vækstpulje Syd. 

Genanvendelige glas, ny viden om vedvarende energi, oplevelsescenter og 

fremtidens værksted 

I Sydals vil projektet GreenCup gøre op med smid-væk-kulturen ved at udfase brugen 

af engangsglas ved større arrangementer og tilbyde en opvaskeløsning i stedet. 

Greencup vil levere en samlet pakke bestående af genanvendelige glas, der er 

fremstillet i Danmark. Glassene vil blive registreret og udleveret til salgsstederne, som 

efter brug returnerer de snavsede glas. Projektet, som modtager 250.000 kr. fra 

Norlys Vækstpulje, vil bidrage med en koordinering i samfundet, mindre affald samt 

mere bæredygtighed. 

Ærøs vedvarende energilaboratorium vil med 50.000 kr. fra vækstpuljen formidle den 

nyeste viden inden for vedvarende energi og klimaomstilling. Det skal ske med 

henblik på turisme- og erhvervsudvikling og på at klæde vores unge på til at blive 

fremtidens klimaambassadører. Vækstpuljemidlerne vil bl.a. gå til udarbejdelse af en 

ny hjemmeside, en interaktiv brochure og et undervisningsforløb for 6.-10.-

klasseselever. 

Jels Planetarium modtager 200.000 kr. fra Norlys Vækstpulje og vil med pengene 

genindføre de tidligere undervisningsmæssige aktiviteter om astronomiske og 

naturfaglige emner. Et nyt oplevelsescenter – Orion Universe – skal bl.a. rumme Mega 

Game for E-sport samt et aktivt retro-museum for computere og spillekonsoller.   

Marstal Navigationsskole på Ærø modtager 200.000 kr. til opgraderingen af skolens 

faciliteter i værkstedet. Det skal styrke de studerendes færdigheder inden for 

fremtidens teknologi samt udvikling af deres innovationskompetence. Der vil blive 

arbejdet med cases og projekter, som omfatter kreativitet, innovation, 

entreprenørskab og FN’s 17 verdensmål.  

Næste ansøgningsfrist til Norlys Vækstpulje er den 1. marts 2021. 

I vedlagte oversigt ses alle 56 bevillinger fra Norlys Vækstpulje Syd fordelt på 

postnumre. 


