Andet
Synliggørelse i Dalgade/Søndergade af et aktivt handelsmiljø på Aftensang
m skiltning.*
Skilte ved Egtvedpigens grav som viser vej til Egtved*
Formidling af Aftensang som et samlet handelscenter m trivselsområder
Information på oplevelsescenteret om tilbud og muligheder i Egtved
- pjecer/skilte - QR
Store vejtavler/byskilte ved indfaldsvejene, på rundkørslerne
Kort over Egtved og omegn m angivelse af attraktioner, spise- og overnatningssteder placeret ved alle attraktioner*
Etablering af en forening: Egtvedpigens venner 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.*

EGTVED - PIGENS BY

IDEKATALOG

Spisesteder:
Cafe?
Restaurant?
Hotel?

Robert Jacobsen:

Egtvedpigens
venner

Oplevelsescenteret ved Egtvedpigens Grav
De mange ideer under denne overskrift er videregivet til museerne.

Stier:

Vandrestier?
Cykelruter?
Mountainbikes?

Klatre- og rulleskøjtecenter*
Cykeludlejningscenter*

Skulpturer?
Information?

Lokale varer

Picnic-kurve?
Produkter: Kød, fisk..?
Fælles branding?

Overnatning

Bed&Breakfast?
Autocamperplads?
Hotel? Vandrehjem?

Næste workshop finder sted den 19. april.
Projektet kan følges på

www.egtvednet.dk/foreninger/egtved-udviklingsrad/planer-og-projekter/

Info

Turistbutik?
Teknologi?
Turistguides?

Merchandise
Redskaber?
Smykker?
Birkekar?

Denne store samling af ideer til udvikling af Egtved skal være med til at
fastholde Egtved som en god by at bo i, en god by at besøge - også som
turist. Det kan bl.a. ske i samspil med et oplevelsescenter ved
Egtvedpigens Grav og de store turistattraktionen i nærområdet.
Ideerne blev introduceret på en åben workshop den 5. november 2016.
Workshoppen og de efterfølgende projekter støttes af Vejle Kommunes
Udvalg for Lokalområder og Nærdemokrati og af VejleMuseerne.
I den næste workshop, d. 28. januar 2017, konkretiseres ideerne og deltagerne får mulighed for at indgå i egentlige arbejdsgrupper. Disse understøttes af projektet med konsulentbistand, mulighed for inspirationsture eller
gæsteoplæg i gruppen.
Onsdag d. 19. april inviteres til foreløbig status for alle interesserede. Projektet løber i hele 2017, hvor det også vil være muligt for grupperne at få
hjælp til at søge puljer, fonde og lignende.
Egtved Udviklingsråd er tovholder på projektet og det er Udviklingsrådets
håb, at en række af disse gode ideer bliver til virkelig når de mange frivillige
går sammen og får støtte fra relevante samarbejdspartnere i og udenfor
Vejle Kommune.
I dette idekatalog har projektkonsulent Kirsten Bruun og projektleder Helle
Wiese valgt at markere en række ideer med kursiv – det er ideer, som vi tror
”ligger lige til højrebenet”. Enkelte er markeret med stjerne* – det er dem
vi finder centrale for hele udviklingen, men svære at sætte i gang.
Egtved den 16. januar 2017.
Helle Wiese og Kirsten Bruun

Egne notater:

Kommune.
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Guide
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Roberthus*
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"Vejle i Tørskind
3000 årGrudgrav,
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forbindes m Bindeballe,
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for børn på stierne/smartphones
Kunstudstillinger o.l. i Roberthus
Jelling,
Ravningbroen,
Vingsted, Egtvedpigens Grav, Højvang...
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sgrader*

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

Spisesteder:

Lokale varer

Cafe?

Fortælleruter - ”Den gule bil” – guidede bilture i egen bil
Hestevognskørsel fra Højvang til Egtvedpigens grav og retur
Segway-ture
Fortælleruter - ”Den gule bil” – guidede bilture i egen bil
Sportsfiskeri
Hestevognskørsel fra Højvang til Egtvedpigens grav og retur

Segway-ture (hop-on-hop-off) ”Vejle i 3000 år på 40 km”.
Bustur/Kør-selvtur:
SportsfiskeriJelling, Ravningbroen, Vingsted,
Spinderihallerne,
Egtvedpigens
Grav, Højvang...
Bustur/Kør-selvtur:
(hop-on-hop-off) "Vejle i 3000 år på 40 km". Spinderihallerne,
Jelling, Ravningbroen, Vingsted, Egtvedpigens Grav, Højvang...

Lokale varer
Dambrug åbnes for turister
Lokale varer
Besøgslandbrug
Dambrug åbnes for turister
Lokalt producerede
møbler i og omkring
Besøgslandbrug
EgtvedLokalt producerede møbler i og omkring
Madvarer:
kød, fisk, ost, mælk, honning
Egtved
Madvarer:
kød, fisk, ost, mælk, honning
mv samlet
markedsføring**
mv samlet markedsføring**

Salg i lokale butikker - evt. i turistbutik*

Salg i lokale butikker - evt. i turistbutik*

Indpakningspapirer
m lokale
motiver
Indpakningspapirer
m lokale
motiveri byens
i byensbutikker.
butikker.
Salg af Salg
madkurve
m lokale
råvarer*
af madkurve
m lokale
råvarer*
Markedsføres
digitalt*
Markedsføres
også også
digitalt*

Cafe/Restaurant
Cafe/Restaurant
En rigtig
restaurant med god mad.*
En
rigtig
restaurant
mad.*
(Fremhæves
overalt
sommed
heltgod
centralt)

(Fremhæves overalt som helt centralt)

Cafe * Cafe
– egnet
sted ?
* – egnet sted ?
Kunstnermiljø
med med
åbneåbne
værksteder
Kunstnermiljø
værksteder
"Hub"
Vandreture?*
NybjergNybjerg
MølleMølle
som som
”Hub”
forfor
Vandreture?*

Socialøkonomisk cafe? / Spisested m lokale varer*
Socialøkonomisk cafe? / Spisested m lokale varer*

Turistinfo - Turistbutik?
Pjece/turistinformation m bykort m butikker, overnatning, spisesteder,
seværdigheder
Turistinfo
– Turistbutik?
Pjece/turistinformation m bykort m butikker, overnatning, spisesteder,
seværdigheder
					
Salg til alle turistbus-selskaber

					
					
					

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

af en ”Egtvedpige-pakke” med

					
					

Smartphoneløsninger
at
Smartphoneløsninger
til attil
løfte
oplevelserne
/
Teknologi
2021
løfte oplevelserne / Teknologi 2021

Drejebog for turistguider*
Drejebog for turistguider*
Uddannelse af "værter" / turistguider*

Uddannelse af ”værter” / turistguider*

Merchandise /
Kunsthåndværk
Merchandisefra Egtved
Egtvedpige-LEGO?
Kunsthåndværk fra Egtved

Egtvedpige-LEGO?

Bronzealdersmykker / Røllikesmykker/ Agern / Egtvedpigens smykker?*

Bronzealdersmykker / Røllikesmykker/ Agern / Egtvedpigens smykker?*

Bælteplade i chokolade?
Flettede pilekurve?
Bælteplade i chokolade?
Birkebarks-kar/bægre?

Flettede pilekurve?

Egtvedpigefigur
i bronze/messing
Birkebarks-kar/bægre?
Dukker i snoreskørt
Egtvedpigefigur i bronze/messing
Pose m uld og pinde til snoreskørt
Spis Egtved - lækker billedbog m
Dukker
i snoreskørt
lokale
opskrifter
og fotos (Konkurrence?)

Pose m uld og pinde til snoreskørt
Spis Egtved - lækker billedbog m
lokale opskrifter og fotos (Konkurrence?)

