
Kend din landsby 2018-20

Nye delmål:

- ”DANMARKSHISTORIEFORTÆLLERE” – skoleelever går foran på turen 

- ”Landsbydysten” – et naturhistorisk motionsrollespil 

- ”Landet ved hav og fjord” – familieoplevelser i vandkanten 

- ”KORT FORTALT” – gamle og nye kort viser vej til natur og historier 

- ”Over sø og land” – vandre- og cykelture med naturlige udfordringer 

- ”Genkendelsens glæde” – aktiviteter og ture for demente 



Delmål 1: DANMARKSHISTORIEFORTÆLLERE - skoleelever går foran på turen 

Eleverne er på jagt efter spor af Danmarkshistorien i gå- eller cykelafstand til deres 
skole - og de formidler den videre. 

Eleverne uddannes til "Landsby-Guider" og formidler natur- og kulturhistorie i 
deres lokalområde. Der lægges vægt på uddannelse i digital og mundtlig 
formidling. 

Eleverne henter viden i lokalområdet ved besøg hos f.eks. landmænd, 
naturområder o.lign. De arbejder videre med deres opdagelser hjemme på 
klassen. 



Delmål 2: LandsbyDysten - et naturhistorisk motionsrollespil 

En ”Bonderøvs-crossfit”, der får pulsen op på selv de mest hårdtpumpede karle 
og piger. 

Består af: 
Et mobilt "Crossfit"-forløb - tilpasset forskellige aldersgrupper med enkle 
redskaber, der kan tages med ud til skolerne - og med på tur. 

Et større "crossfit" forløb på Glud museum, hvor museets område og bygninger 
inddrages, så der kan skabes et spændende naturhistorisk motionsrollespil. 

Der indrettes en grejbank på Glud Museum - evt. i forbindelse med en 
"Staklade", der kan være frokosthytte og aktivitetsområde for LandsbyDysten. 

Muligheder for støtte til bygning af "Staklade" undersøges. "Stakladen" indrettes 
som aktivitetscenter med høloft, hejseværk, halmsliske, stiger o.lign. - og som 
frokosthytte for besøgende. 



Delmål 3: Landet ved hav og fjord - familieoplevelser i vandkanten 

Beliggenheden med kystlinjen ud til Kattegat og Horsens og Vejle fjorde giver 
mange muligheder for spændende aktiviteter og formidling.

Udvikle aktiviteter ved kyst og havn i samarbejde med skoleelever. 

Sammenhængende vandre- og cykelruter langs Vejle Fjord ud til Juelsminde. 
Ruterne er med information om natur og kultur. 

Guidede ture langs Vejle Fjord. Ture med tema som f.eks. "Fiskeri langs fjorden", 
"Sin top i bølgen blå" og "Plastiske kystskrænter". 



Delmål 4: KORT FORTALT - gamle og nye kort viser vej til natur og historier 

Gamle kort bruges som inspirationskilde for nye ture. 
Nye kort fremstilles med information om natur og kulturarv. 

Cykelture inspireret af gamle kort. Det går ad de små veje til spændende steder, hvor 
der hviles ud og tankes op. 

Ny digital kortfunktion, hvor vandre- og cykelruter, natur, seværdigheder og 
lokalhistoriske QR-fortællinger i Hedensted kommune samles og gøres tilgængelige. 

Sker i samarbejde med Hedensted Kommune, så der (forhåbentlig) bliver en samlet, 
kortbaseret oversigt over fritidsoplevelser, natur og kulturarv rundt i kommunen. 



Delmål 5: Over Sø og Land – Vandre- og cykelruter med naturlige forhindringer. 

Oplevelsesture, hvor deltagerne mærker - på egen krop - landskabets betydning for 
vejen vore forfædre valgte. 

Vandre-/cykelture, hvor deltagerne oplever ture i landskabet fra før moderne 
vejanlæg gjorde transportvejene lettere og kortere. 



Delmål 6: Genkendelsens glæde - aktiviteter og ture for demente 

Besøg på kommunens plejecentre med aktiviteter og ture for demente. 

Gåture i plejecentrets nærområde, hvor vi besøger steder og personer med 
betydning for 
deltagerne. 

Aktiviteter med "Mandegrupper" med sammenhæng til deres fag og livshistorie. 

Fortællinger med billeder og musik fra "gamle dage". 

Erindringskasser med temaerne Værktøj, Håndarbejde, Souvenirs. 
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