
 

 

 

Kære workshopdeltagere    

 

Tak for en god og arbejdsom eftermiddag i lørdags. Det ser ud til, at vores mål om fem arbejdsgrupper så 

rigelig er nået. 

Herunder har jeg prøvet at samle resultaterne af vores fælles anstrengelser. Måske er der noget, jeg ikke 

har fået med, så er I velkomne til at skrive til mig, så jeg kan opdatere referatet. Tekst med kursiv står for 

egen regning. 

De temaopdelte arbejdsgrupper blev bedt om at sætte et mål for deres arbejde, både overordnet og helt 

konkret og melde deres næste mødedato ud.  

Grupperne kan bruge mødelokalerne i Roberthus, de bookes ved at kontakte biblioteket. 

 

 

Robert Jacobsen: 

Bedre og mere moderne formidling i Tørskind Grusgrav 

Historien om ideen bag og tilblivelsen 

Grusgravens venner? 

Parkeringsplads v grusgraven 

Foredrag om Tørskind og hvordan den opstod i Fest- og Kulturugen 

 

Roberthus: Fortællingerne om Robert Jacobsen - binde sammen med grusgraven 

Samle skulpturerne i byen ved Roberthus 

Skulpturpark rundet om Roberthus 

(Katalog over plakater og værker i Roberthus, Husets navn?)Kontakt til Kunstmuseet eller Rikke Hedman? 

(Kommunikations- og formidlingschef) 

Næste møde: 7.2. 

 

Overnatning 

Bed&Breakfast: 

Mål: Vi vil være de foretrukne B & B i Legoland Resort området. 

Sammenhæng mellem/ markedsføring af produkterne i projektet og overnatning 

Håber at der kan dannes et lokalt netværk for overnatningssteder 

Næste møde: 

Dato: 27.2. forventer at flere deltager – invitationer i samarbejde med Kirsten? 

 

Vandrestier  

Skal synliggøres, sammenhængende også med nye stier, korte og lange ruter. 

Tydelige afmærkninger, folder, infotavler.  

Rundturssti v Egtvedpigens Grav.  

Vigtigt at det er med i VisitVejle og på kort udgivet af Vejle Kommune 

Næste møde: 

2.2. kl. 16 - 18 

 

Merchandise 

Målet er at salg af gode produkter i butikkerne er klar  til Egtvedpigens dag 

Etablering af venskabsby i Schwarzwald 

Etablering af turistbureau - turistbutik - 



Udvikling af gode produkter – hvordan kvalitetssikrer? Rettigheder? 

Næste møde m Rikke Hedman ( Helle laver aftale). 

 

Forslag: Bank med spændende historier fra Egtved- storytelling som guides kan bruges. Kan lokalhistorisk Arkiv 

opsamle og gøre dem tilgængelige? 

 

Cykelspor 

Synliggørelse af cykelruter ved skiltning, i brochurer og på Endomonde? 

Mountainbike spor. Kontakt til lodsejere en udfordring. 

Godt kortmateriale 

Mødes med? 

Cykelsti til Ødsted skal gøres færdig 

QR koder flere steder 

Næste møde 21.2. 

 

Cafeer - 

Lille cafe på vej ved Statoil 

Stop m spisemuligheder ved Roberthus 

Lars Hansen, Edvard Simonsen( Iffe), Tina Maria Justesen, Handelsforeningen søger flere medlemmer til 

gruppen. 

Dato for næste møde meldes ud 

 

Egtvedpigens Venner 

Der indkaldes til et formøde mhp at forberede en stiftende generalforsamling. Inspiration fra Kirstinelysts Venner. 

 

Forslag: Egtved i farver: Lygtepælene males i 10 forskellige farver. 

 

Skiltning v Egtvedpigens Grav og ved Tørskind Grusgrav skal være på plads inden sæsonen åbner - 

Udviklingsrådet 

 

Et fælles overordnet mål skal være at give verdens bedste service. De menneskelige relationer skal i 

højsæde. Vi skal huske at hilse på hinanden og på vores gæster. Det er det vi vil kendes på og huskes for. 

Det vil være fint, hvis en af jer kan skrive til mig, hvem deltagerne i gruppen var – og er, eller hvem 

kontaktpersonen er, så vil det være nemmere at udveksle informationer direkte med Kirsten og mig. 

Kirstens mailadresse og telefonnr. er: 

kb@kirstenbruun.dk og 51333129. 

 

Næste workshop bliver onsdag d. 19. april kl. 18 – 21. Grupperne fortæller hvor langt de er nået, får 

mulighed for kommentarer og spørgsmål til de andre grupper  og få sparring til det videre arbejde. Vi 

overvejer at invitere en eller flere ressourcepersoner, hvis der er ønske om det. 

Af hensyn til forplejningen, vil der være tilmelding – invitation følger. 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Bruun og Helle Wiese    

 

mailto:kb@kirstenbruun.dk

