
Introduktion til Kend din landsby 2015-17



3 årigt projekt
naturvejleder

fokus på landsbyhistorie
flytte formidling ud



Støtte:
Friluftsrådet
LUP (Lokal UdviklingsPulje) – Hedensted Kommune
Undervisningsafdelingen – Hedensted Kommune

??



Delmål:

- ”KOM UD OG LÆR!”
- ”Mød historien på turen”
- ”Bakkedalsture ”
- ”Fra hede til hav ”
- ”Erindringsture”
- ”Landsbyen face to face”



1. DELMÅL: KOM UD OG LÆR ! – NATUREN OG LANDSBYEN SOM GRØNT KLASSEVÆRELSE

En idé, der indeholder:  - understøttende undervisning
- mere motion og bevægelse
- en åben skole

Nutidens landsby og sporene af den historiske og teknologiske udvikling undersøges og 
bruges som udgangspunkt for undervisningen. 

Samarbejdspartnere: Skoler – Glud Museums øvrige ansatte - Lokalarkiver – Lokale 
borgere – Uldum Mølle (museum) - Hjortsvang Museum – Juelsminde Havnemuseum



Aktiviteter:
a. Formidling af erfaringer og fremstilling af videoer, billedserier o.lign. til fx QR-koder
b. Workshop på Glud Museum 
c. Netværk med IT-interesserede om videreudvikling af mobil formidling 
d. Formidling af resultater via bl.a. Sammenslutningen af lokalarkiver og Kulturhistorisk Netværk. 

Målgrupper: Lokalarkiver – skoler – idrætsforeninger - motionister - turistbureau – erhvervsliv

Samarbejdspartnere: Lokalarkiver – skoler – turistbureau – erhvervsliv - IT-udvikler

2. DELMÅL: MØD HISTORIEN PÅ TUREN  –

NY TEKNOLOGI I FORMIDLINGEN



Turister, vandrere, cyklister og søndagsbilister vises hen til natur- og kulturoplevelser i 
området. 

Aktiviteter:
Ny teknologi – mobilkort og GPS – viser turister, vandrere, cyklister og søndagsbilister hen 
til natur- og kulturoplevelser i området. 
Ture og information følges mobilt på Kend din landsbys hjemmeside. 
Undervejs gøres opmærksom på lokale tilbud som gårdbutikker, landcaféer, spisesteder, 
overnatningsmuligheder, shelters, o. lign.  

Samarbejdspartnere: Turistforening/bureau - lokalarkiver - lokalråd – lokale 
erhvervsdrivende - idrætsforeninger – motionister

3. DELMÅL: BAKKEDALSTURE – OPLEVELSESØKONOMI PÅ LANDET

Målgrupper: Populært stof, der skal ramme bredt: Turister og andre på tur.















Hedensted Kommune er historisk og landskabsmæssigt delt på midten - ca. der hvor E45 løber i 
dag. Den store variation i landskabet, skovene, de forskellige landsbysamfund og kulturmiljøer, 
byder på mange muligheder for udendørs oplevelser. 

Aktiviteter:
På flere natur- og byvandringer skal vi bevæge os tværs gennem storkommunen, og kigge 
nærmere på natur og kulturmiljøer. 

Målgrupper: Voksne med lyst til frisk luft og viden om områdets historie og natur.

4. DELMÅL: FRA HEDE TIL HAV – TIL FODS FRA VEST TIL ØST

Samarbejdspartnere: Lokalarkiver - Lokalråd - Erhvervsforening – Landboforening - Facebookbrugere











Dufte og lyde bringer os tilbage i erindringen. 

Aktiviteter:
Ture, hvor vi besøger steder med ”gamle” dufte og lyde. Vi vil ud og bruge sanserne og søge tilbage i 
erindringen - til barndom og ungdom, til gode minder, ro og tryghed.

Vi får frisk luft og motion, bruger sanserne og får glæde ved genkendelsen. Vi oplever nuet, når det er 
allerbedst, og genkender landsbyen, som vi husker den. 

Målgrupper:  Demente

Samarbejdspartnere:  Ældreklub - Plejecentre – Landboforening

5. delmål: ERINDRINGSTURE – sanseoplevelser for demente



Ture til steder, der har givet anledning til kommentarer og debat på facebook
siderne Juelsminde og omegn, Hornsyld og omegn osv.

Målgrupper:  Facebookbrugere - fra PC til den friske luft og retur.

Samarbejdspartnere:  Facebookbrugere – lokalarkiver - museet

6. DELMÅL: LANDSBYEN FACE TO FACE –


