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Egtved – Pigens By 

Projekt – Egtvedpigens ambassadører 

Formål: Samle en gruppe borgere, som vil være med til at udnytte museumseffekten til gavn for udvikling 

af Egtved, indadtil og udadtil. 

Projektudviklingsforløb hvor borgere i Egtved har fokus på styrkelse af Egtved by i relation til det 

forestående projekt ved Egtvedpigens Grav. 

Formålet med projektet er  

• at understøtte byudviklingen og skabe bindeled mellem byen og museum/oplevelsescenter 

• at byens borgere bliver ambassadører og formidlere af fortællingen om Egtvedpigen 

• at sikre samspil og synergi mellem forskellige aktører i Egtved mht tilbud som også kan knytte an til 

museumsprojektet. 

 

Samarbejdspartnere er byens foreninger, Egtved Bibliotek/Vejlebibliotekerne, VejleMuseerne, 

Teknik&Miljø-Natur og Friluftsliv. 

 

Vi opretter et fælles borgerforum og stiller et fælles værktøj til rådighed for det forum. Det skal sikre, at 

flest mulige trækker i samme retning og har en fælles forståelse for samspillet mellem by og 

oplevelsescenter.  

Projektet løber over 2 år med start i efteråret 2016 – gerne en udvidelse af ”Udviklingsagenter” med 

inviterede oplægsholdere og inddragelse af faglig rådgivning  undervejs. Vejlemuseerne yder faglig bistand 

og deltager i projektet. Desuden sikres tilknytning til Erhvervs- og Udviklingsstrategien for Vejle Fjord og 

Vejle Ådal, som Egtved er en del af. 

 

1. fase er en "ønskefest" / åben workshop lørdag d. 5.11. for voksne og børn, hvor man kan byde ind med 

ideer og forslag, som derefter samles i en idekatalog. Ønskefesten arrangeres i et samarbejde mellem 

museerne, biblioteket og Udviklingsrådet.  I første fase indgår et studiebesøg i Spinderihallerne med 

introduktion til moderne museumsformidling. Der udsendes invitation til alle lokale deltagere i forårets 

studietur, arrangeret af museerne. 

2. fase præsentation af idékataloget og udvælgelse af ideer til videre bearbejdning, sammensætning af 

arbejdsgrupper. 

3. fase er tilbud om introduktion til arbejdsmetoder og relevant støtte for grupperne. Der er løbende 

orientering om udviklingen af projektet Egtvedpigens Grav oplevelsescenter. 

Undervejs i forløbet formidles ideer og proces bredt. 
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2017  

Forår 

4. Arbejdsgrupperne mødes og præsenterer skitser, udveksling af ideer, kritik osv……Tilbud om relevant, 

evt. faglig,  sparring. 

5. Ekstern oplægsholder - forløbet afgør indholdet - 

6. Endnu en runde med præsentation af de næsten færdige projekter - sidste mulighed for indspark fra 

andre grupper. Lokal fundraising på baggrund af projekterne starter. 

 

Efterår 

7. Borgermøde m præsentation af de færdige planer. 

Planer for realisering og finansiering… 

Igen sker der en løbende formidling af ideernes udvikling og selve processen. 

Ved projektafslutning er flere gået i gang med konkrete planer for en samlet strategi for turismeudvikling i 

Egtved med fokus på Egtvedpigen og naturen og herunder er en række projekter sat i gang så byen er helt 

klar til at modtage mange turister/gæster når besøgscenteret åbner i 2021. Endvidere er en række borgere 

under uddannelse som frivillige Museumsværter og der er dannet en støtteforening eller lignende for 

frivillige, organiseret omkring oplevelsescenteret. 

 


