
 

       

Workshop 3 d. 19. april 2017 – Egtvedpigens Ambassadører 

Referat 

Workshoppen indledtes med at alle arbejdsgrupper præsenterede status og efterfølgende fik spørgsmål og 

feedback af de øvrige deltagere. 

Cykelgruppen: 

Målet er ruter som er flettet sammen med ruter fra Vejle og Billund, men med udgangspunkt i Egtved. De lokale 

cykelruter kobles på de kendte ruter fra Vejle. Margueriteruten skal tydeliggøres gennem Egtved. Gruppen laver 

ture for turister på alm. cykler, ruter for racercykler og MTB. Det sidstnævnte spor er det mere omfattende at få 

lavet, da det kræver gode kontakter til lokalelodsejere. Gruppen vil gerne have spor omkring Egtved. Der er 

samarbejde med Vejle kommune om de forskellige ruter.  

Det er svært for turister at finde ud af hvilken slags rute der er tale om, hvem den er egnet for. Derfor har gruppen et 

forslag til en hjemmeside, som informerer om stierne/ruterne både mht længde, belægning, sværhedsgrad m.v. 

Velkommen til Egtved Tracks - en hjemmeside med ruter for alle slags - et lag over Google maps. Man starter med 

at vælge transportmiddel: til fods, hest, cykel, så man med udgangspunkt i det transportmiddel, man vil bruge, kan 

vælge ruter der passer. Til alle ruter knytter sig guides til attraktioner, overnatning, spisesteder mm. 

Gruppen har brug for hjælp til at få hjemmesiden programmeret. Den tænkes som en selvstændig side, der kan 

linkes til. Endvidere har gruppen brug for hjælp til at kontakte lokale lodsejere.  

Kommentarer: 

Oplagt at engagere Vejle Kommune. Oplagt op at knytte an til Hærvejen. Hærvejsruten nær Egtved er meget lang 

og kunne gøres kortere ved en sløjfe rundt om Egtved. 

Panoramarute er cykelruter med ekstra infoservice. 

Måske kunne det suppleres med skaterbaner. 

 

Overnatning 

Gruppen har haft 2 møder. Målet er en oversigt over overnatningssteder så man kan hjælpe hinanden med at vise 

videre. Gruppen arbejder på/ønsker et kort over alle oplevelsestemaer i Egtved. Der skal laves materiale som skal 

få folk til at blive længere i området. Endvidere arbejdes på infomappe og kalender over aktiviteter i området, så 

man har en samlet mappe. 1. maj skal man på besøg hos hinanden.  

Gruppen har brug for hjælp til kort og kalender og til at definere det geografiske område gruppen skal dække. 

Kommentarer: 

Sammenfaldende kortinteresser med cykelruter. 

Helge/Campingpladsen transporterer vandrere og deres bagage til og fra Hærvejen.  

Der kunne laves ruter med bagagetransport flere steder. 

Det er den unikke service der skal være kendetegnet. 

 

Vandrestier: ”Sporene i Landskabet” ved Egtvedpigens Grav er vanskelig, fordi kontakten til lodsejere er 

mangelfuld. Gruppen har 3 forskellige forslag til løsninger. Det haster ikke så meget med den rute, som skal være 

færdig når besøgscenteret er færdigt. Flere af de lokale spor afventer salget af Egtvedgård, da flere af dem går på 

gårdens jorder. Flere spor trænger meget til renovering, Stigruppen har søgt penge til gangbro et par steder. 

Gruppen ønsker en ændring i kortmaterialets layout, så det mere ligner Vejle Kommunes og der skabes en bedre 

sammenhæng med Vejle Kommunes kortmateriale. Der er også steder, hvor der mangler en forbindelse mellem de 

to typer af ruter. Vejle Kommune er inddraget.  

Kommentarer:  

Der ses en sammenhæng med cykelgruppens hjemmeside.  

Måske kunne den gamle jernbanesti genopdages og blive til en ny vandresti? 

 

Merchandise - 

Gruppen har mange ideer til små og store ”souvenirs” og lokale produkter/fødevarer. Gruppen efterlyser det fælles 



 

logo som skal være det, der forbinder produkterne med Egtved. Når man begynder at markedsføre Egtved som 

”Pigens By” og begynder at markedsføre de lokale produkter, skal der være noget at køre efter. Der skal være en 

museumsbutik i Egtved – ikke ved Egtvedpigens Grav (her skal henvises/markedsføres). Spisested er stadig det 

største problem, hvis man leder folk til Egtved, skal de også kunne få en kop kaffe og noget at spise. Alle 

overnatningssteder skal have informationsmateriale så gæsterne kan vises til Egtved. 

 

Kommentarer: 

Der søges interessenter til at være med til at udvikle på et overnatnings- og spisested med et Bronzealdertema. Et 

sted som kan bruges som hotel/B&B/vandrehjem om sommeren og som højskole/selskabslokaler eller lille 

konferencested om vinteren. Placeringen kunne være det gamle posthus eller ….???? 

Robert Jacobsen  

Gruppen vil gøre Roberthus til det primære informationssted om Robert Jacobsen og historien om Tørskind 

Grusgrav. Ønsker relieffer, skulpturer og plakater gjort mere synlige i huset. Gruppen arbejder på at få flyttet 

skulpturen pladsen v forsamlingshuset op til Roberthus på plænen. I huset samles andre kunstværker og de film, 

der er om ham, skal kunne ses på en skærm i huset. Historien om grusgraven skal formidles både i grusgraven og i 

huset. Et besøg i Grusgraven skulle gerne give besøgende i Egtved og omvendt. Gruppen kunne ønske, at der var 

cafémulighed i Roberthus. Gruppen har planer at genudgive en lille folder om Tørskind Grusgrav. Ønsker hjælp til 

finansiering/ansøgninger. Har møde i begyndelsen af maj med ledere fra Vejle Kommune som har ansvar i huset. 

Kommentarer: 

Skulle man vente med genudgivelsen til der er noget at vise frem i huset? 

Skulle man overveje at få indtægter, måske sælge plakater når de ophavsretlige forhold er undersøgt?  

Der er kontakt til Maria Jacobsen som ikke ønsker at have et stort billede op at hænge på husets facade. 

 

Cykeludlejning 

Frank W. er ved at undersøge mulighed for at etablere cykeludlejning og cykelværksted i Egtved. Det er tanken at 

der skal være forskellige slags cykler, både almindelige, el-cykler, tandems og mere usædvanlige, sjove cykler. Kan 

kobles på cykelgruppens planer om ture, da cyklerne skal være forsynede med gps og planlagte ruter. 

 

Egtvedpigens Venner 

Gruppen har holdt første møde og hørte om etableringen af ”Kirstinelysts Venner” På næste møde hører gruppen 

om etableringen af ”Venneforeningen for Geografisk Have” i Kolding. Gruppens første udfordring er at definere sit 

formål, men forventer at være klar med forslag til vedtægter i løbet af efteråret, så der kan afholdes en stiftende 

generalforsamling.  

Eventuelt: Forslag om at Egtvedborgere kan markedsføre Egtved ved at være ambassadører, der tilbyder 

ejendomsmæglere at vise byen og alle dens tilbud frem for folk, som overvejer at flytte hertil. 

Grupperne fortsætter herefter og kan stadig søge bistand hos Kirsten og Helle.  

****** 

Henriette Lang Sørensen, Natur- og Miljøforvaltningen Vejle Kommune fortalte om planer for Vejle Ådal og viste på 

Vejle Kommunes nye hjemmeside, hvordan man bl.a. nemt kan finde stier og ruter. Der viste sige mange 

muligheder for samarbejde med de projekter, der er i gang her i Egtved. www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv 

 

Næste fælles arrangement bliver en inspirationstur til Fyn den 17. september. – mere følger når programmet 

er klar. 

Næste – og måske sidste – workshop bliver den 8. november. 

 

Med venlig hilsen 

Helle Wiese 

http://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv

