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Workshop 5.11. 2016 – Idekatalog 

Idekataloget er blevet til på baggrund af de 102 gode ideer som kom frem på 

workshoppen. De er her samlet i temaer, som kan bearbejdes af en eller flere 

grupper over forskellige perioder. Grupperne har mulighed for at få rådgivning og et 

mindre tilskud til ideudvikling og inspiration. 

Aktiv natur – 

Aktiv naturformidling – evt sammen med turistinfo / Indhold: Stedets historie fra Istid til Bronzealder - 

Runkenbjerg: Fortælling om landskabets tilblivelse. 

Kanosejlads rundt om Runkenbjerg til Tørskind bro. 

 

Stier 

Helhedsplan for kommende vandre- og cykelstierstier 

Præsentation af vandre- og cykelstier på samlet kort 

Alle vandre- og cykelstier tilgængelige på alle motions-ApS ( Endomondo, Garmin mm) 

Familieruter m både gå, cykle- og mountainbikestier der forbinder oplevelsescenteret med byen 

 

Markerede cykelruter i forskellige sværhedsgrader – ”Danmarks Alper” 

Markerede mountainbike-ruter i forskellige sværhedsgrader 

Ekstrem-cykelstier 

Guidede cykelture 

Cykelstier også til små børn (Bindeballestien) 

Cykeludlejning m miniværksted 

 

Guidede vandreture i landskabet 

Tour de Egtved: Guidet byvandring evt. m virksomheds- og havebesøg 

Vandreture som rundture / Sammenhængende stiforløb/ Sammenkobling af de forskellige ruter 

Pit-stop på vandreture (Nybjerg Mølle, Højvang….) 

I Egtvedpigens fodspor - sti mod byen med afmærkede "stoppesteder" 

Sti til Egtvedpigens Grav forbindes m Bindeballe, Tørskind Grudgrav, Egtved. 

Aktiviteter for børn på stierne/smartphones 

Fortælleruter 

”Den gule bil” – guidede bilture 

Hestevognskørsel fra Højvang til Egtvedpigens grav og retur 

Segway-ture 

Sportsfiskeri 

Bustur/Kør-selvtur: (hop-on-hop-off) "Vejle i 3000 år på 40 km". Spinderihallerne, Jelling, Ravningbroen, Vingsted, 

Egtvedpigens Grav, Højvang..... 

 

Overnatning: 

Vandrehjem 

Autocamperplads - bynær 

Hytte-shelters i naturen 

Mere B&B 

Hotel m restaurant 

 

Robert Jacobsen : 

Bedre formidling af Tørskind Grusgrav 
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QR koder i Tørskind Grusgrav 

Samling af skulpturer i og ved Roberthus 

Historien om navnet  

Guide til kunsten i og omkring Roberthus 

Kunstudstillinger o.l. i Roberthus 

 

Lokale varer 

Dambrug åbnes for turister 

Besøgslandbrug 

Lokalt producerede møbler i og omkring Egtved 

Madvarer: kød, fisk, ost, mælk, honning mv samlet markedsføring 

Salg i lokale butikker og evt. i turistbutik 

Indpakningspapirer m lokale motiver i byens butikker 

 

 

Cafe/Restaurant 

En rigtig restaurant med god mad. 

Salg af madkurve m lokale råvarer 

Markedsføres også digitalt 

Cafe – egnet sted ? Roberthus? Højvang? Egtvedcenteret? 

Kunstnermiljø med åbne værksteder 

Nybjerg Mølle som "Hub" for Vandreture 

Socialøkonomisk cafe? 

Spisested m lokale varer 

 

 

Turistinfo – Turistbutik? 

Pjece/turistinformation m bykort m butikker, overnatning, spisesteder, seværdigheder 

Salg til alle turistbus-selskaber af en "Egtvedpige-pakke" med alt hvad der er at se i vores område. 

Smartphoneløsninger til at løfte oplevelserne / Teknologi 2021 

Drejebog for turistguider 

Uddannelse af "værter" / turistguider 

 

 

Merchandise /  

Kunsthåndværk fra Egtved 

Egtvedpige-LEGO? 

Bronzealdersmykker / Røllikesmykker/ Agern / Egtvedpigens smykker 

Bælteplade i chokolade? 

Flettede pilekurve 

Birkebarks-kar/bægre 

Egtvedpigefigur i bronze/messing 

Viskestykker, grydelapperne m Bælteplade, Ragekniv, billede af kisten 

Lokale varer 

Dukker i snoreskørt 

Pose m uld og pinde til snoreskørt 

Spis Egtved - lækker billedbog m lokale opskrifter og fotos (Konkurrence?) 

 

 

Andet 

Synliggørelse i Dalgade/Søndergade af et aktivt handelsmiljø på Aftensang m skiltning 

Information på oplevelsescenteret om tilbud og muligheder i Egtved – pjecer/skilte - QR 

Store vejtavler/byskilte ved indfaldsvejene, på rundkørslerne 
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Kort over Egtved og omegn m angivelse af attraktioner, spise- og overnatningssteder placeret ved alle attraktioner 

 

Etablering af en forening: Egtvedpigens venner, evt i samarbejde med museerne / Egtved ambassadører 

 

Samlet on-line markedsføring af Egtved som oplevelses-, overnatnings-, handels- og spiseby 

Hjemmeside der altid er opdateret 

Præsentationsfilm om Egtved til hjemmeside o.l. 

 

 

Oplevelsescenteret: 

Stor arkitektur i oplevelsescenteret 

Museumsværter uddannes fra 2019 

Nedgravet museum m lysskakt 

Nedgravet museum m kælkebakke og vinduer. 

En høj på skrænten m panoramaudsigt mod Ådalen 

Undervisningslokale 

Opholdsrum for frivillige 

Illustration af soldyrkelsen i Solvogn, evt som projektion på loftet a la Planetariet 

Egtved Museum indgår som en del af Egtvedpigens museumsudvikling 

Aktiviteter for børn - skattejagt (Byparken) m telefonen 

Figurer langs ruten mellem by og oplevelsescenter 

Bemandet information 

Skatercenter 

Cykeludlejningscenter 

Præsentation – og Hvordan kommer vi i mål med ideerne? 

Lørdag d. 28.1. 2017 kl. 14 – 16.30 


