
Nyhedsbrev Januar 2020 
 
Kære TEL- Medlem.  
 
Januar kan for mange være en måned, hvor der skal reflekteres over mange af livets 
udfordringer. Er jeg kommet på den rette hylde, har jeg lyst til at sætte nye projekter i gang, skal 
idéen om, at sælge min nuværende virksomhed for at starte noget helt andet realiseres eller skal 
hobbyen gøres til en ny levevej? 
I forbindelse med Langelands Kommunens store satsning på udvikling af vandaktiviteter rundt om 
hele Langeland, udbyder ShareFifty5 på Fremtidsfabrikken II sammen med projektleder Thomas 
Røddik Konradsen, et iværksætterforløb med start den 2. april hos Quest på Houvej 22, Tranekær 
her på Langeland. Kontakt Thomas tlf. 21787516 eller Jakob G. Marling ShareFifty5 tlf. 24522487. 
https://www.shores-langeland.com/shoresaktiviteter . De resterende 5 gange afholdes på 
Fremtidsfabrikken II i Svendborg – kurset er åbent for alle, men det ville da være optimalt, at de 
fleste deltagere var bosiddende på Langeland og startede eller udviklede en virksomhed og 
forhåbentlig blev gode skatteydere på Langeland. På den måde kom der både flere turister og flere 
virksomheder ud af Langeland Kommunes udvikling af rammefaciliteter til vandsportsaktiviteter 
for professionelle og alle, der gerne vil prøve noget mere. 
https://sharefifty5.dk/begivenhed/maritime-oplevelser-shores/  
Der er flere gode tilbud, hvis du ønsker at få styr på mere løse tanker – det er et weekendforløb, 
som udbydes i det fælles sydfynske projekt på Fremtidsfabrikken I – her kan alle deltage og det er 
gratis – kontakt Jonathan B. Jacobsen tlf. 30174461 og hør nærmere.  
 
Virksomheder der er godt i gang 
I Fremtidsfabrikken udbydes det sidste forløb i Power Up, det er inspiration til at vækste for den 
virksomhed, der er i gang og har været det i op til 8 år – dette forløb starter også til april og bliver 
det sidste af sin slags, da projektet stopper i år – tag kontakt til Jonathan B. Jacobsen tlf. 
30174461. https://www.medstroem.dk/4-power-up.html  
For de helt hardcore, er der enkelte pladser tilbage på Strømstyrke – det er et 6 måneders forløb 
med 7 skræddersyede undervisningsdage og masser af tid til hands-on arbejde i din virksomhed og 
du får et nyt og relevant netværk. Det koster 3.750 kr. + moms, der ydes tilskud fra EU. Ring til 
Kasper Tveden Jensen, Fremtidsfabrikken tlf. 24639614 
https://fremtidsfabrikken.svendborg.dk/nyheder/str%C3%B8mstyrke-sidste-chance  
 
Grønne LAG midler og bæredygtige udviklingsinitiativer 
Vi har tidligere inviteret til informationsmøde og du kan stadig nå at komme med.  
Hvis du har en konkret idé til et grønt og bæredygtigt tiltag i din eksisterende virksomhed eller 
forening, er der mulighed for at deltage i et 2 timers møde på Hotel Rudkøbing Skudehavn den 6. 
februar kl. 19.00 – Tilmelding senest d. 3. februar til info@langeland.dk  
 
Åben Langeland 2020 
Åben Langeland hele påske igen i år. Er du med? Tilmeld dig allerede nu til info@langeland.dk. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Anne Mette Wandsøe 
Direktør 
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