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FORORD
I perioden 8. oktober – 2. december afviklede Haderslev Erhvervsråd i samarbejde med Haderslev 

Kommune og Oplevelsernes Academy kampagnen ”More Mojn Roadtrip” om at skabe fællesskab 

og en positiv fortælling om alt det gode, kommunen rummer.

More Mojn Roadtrip udspringer af projektet More Mojn, som blev lanceret i januar 2014 som 

en del af erhvervsstrategien for at sætte fokus på det gode værtskab. Ideen med More Mojn 

var at skabe en samlende og positiv fortælling med bredt og dybt ejerskab blandt borgere, 

virksomheder og kommunen, idet det er en vigtig forudsætning for at tiltrække gæster og 

tilflyttere. Hvis vi ikke selv værdsætter - og kender til - alle de herligheder, kommunen rummer, så 

er det ikke nemt at være gode værter samt en positiv del af fortællingen.

Kampagnen More Mojn Roadtrip blev udviklet som en metode, der ved stor grad af 

borgerinvolvering satte fokus på alt det gode, der findes i Haderslev Kommune, og på at blive 

bedre til i fællesskab at tale hinanden op.

More Mojn Roadtrip indeholder tre hovedaktiviteter:

• Dialogmøde med ildsjæle 8. oktober 2014

• 10 lokale More Mojn events

• Kursus for ildsjæle – 3 aftener

Kampagnen blev synliggjort via sociale medier og PR – og ikke mindst med et synligt roadtrip, 

hvor en camp-let folieret i komplet More Mojn identitet og med bannere blev brugt som mobilt 

mødelokale. 

Camp-letten skaber synlighed på vejene



MÅLET MED MORE MOJN ROADTRIP
For at nå bredt ud med fortællingen var kampagnen planlagt som et roadtrip med henblik på at 

komme ud til 10 lokaliteter i kommunen og dermed skabe dialog med så mange mennesker som 

muligt. 

Målet var:

• 1.000 lokale ambassadører

• At borgerne rundt i kommunen kunne kende sig selv i fortællingen om Haderslev som en 

kommune med mange oplevelsesmuligheder, og med kendskab til oplevelser på tværs af 

kommune,  så de føler stolthed og formidler dem med begejstring

Sideløbende med dialogen om de positive fortællinger ønskede vi at styrke og påskønne 

frivilligheden i kommunen, som i høj grad er bærende kræfter på oplevelsesområdet. Derfor 

tilbød vi de frivillige uddannelse i værktøjer, de kan bruge i deres arbejde. Ved at uddanne de 

frivillige var målet at opnå, at flere i fremtiden går sammen om og har værktøjerne til at skabe 

bedre og større oplevelser, der løfter destinationen. 

Målet med uddannelsesforløbet var:

• At sætte rammen for en fælles vision

• At udvikle stærkere projekter

• At skabe grundlag for frugtbart samarbejde

Med More Mojn Roadtrip ville vi skabe fundamentet for det gode værtskab. Fundamentet kan i 

årene fremover anvendes til at arbejde videre med at udføre det gode værtskab. 

Processen med at sætte spotlight på værtskab, de gode fortællinger og lokale 

oplevelsesmuligheder havde også den effekt, at den fungerede som intern markedsføring, hvilket 

er et vigtigt afsæt for den eksterne fortælling, der ifølge erhvervsstrategien skal sættes i spil fra 

2015 og fremefter.

Videoværksted i Gram. 
Foto: VOSTOK kommunikation



UDBYTTET AF MORE MOJN ROADTRIP
I hele processen har vi kommunikeret More Mojn ud til en lang række personer på facebook, via 

avisomtale, radio- og tv indslag, i vores nyhedsbreve og i forbindelse med andre arrangementer – 

herunder til erhvervsmesse med 250 personer samt til hjemmekampe i Haderslev og Vojens i hhv. 

fodbold og ishockey.

Derudover har vi være i telefonisk kontakt med flere end 100 personer i forbindelse med 

planlægning og annoncering af vores events. More Mojn er derved ved at blive rodfæstet som 

kendt begreb i lokalbefolkningen om end budskabet og formålet med More Mojn stadig er 

ukendt for mange.

Deltagerantallet i alt til de lokale events har været ca. 300 personer på nuværende tidspunkt, 

hvor vi endnu mangler afvikling af 3 workshops for borgere i lokalområder. Det har været en 

udfordring at få folk op af sofaerne, til gengæld er kampagnen nået bredt ud på Facebook, hvor 

videoer og opslag har været vist for anslået minimum 20.000 mennesker i nærområdet.

At vi ikke fik opbygget ejerskab og værtskab i lokalområdet forud for More Mojns besøg ser vi 

som årsag til, at deltagerantallet i de forskellige workshops blev under det forventede. I Gram 

lykkedes samspillet mellem More Mojn og den lokale Vision Gram gruppe på bedste vis, og More 

Mojn var med til at facilitere og skabe opmærksomhed omkring Vision Grams byudviklingsproces. 

Deltagerantallet var som ønsket på omkring 100 personer, og det fælles arrangement er 

efterfølgende blevet omtalt meget positivt.

Videoværkstedet blev gennemført efter planen i alle 10 lokalområder. Workshop for erhvervsliv 

blev gennemført 7 steder + ekstra workshop ved erhvervsmesse. Derudover stillede More Mojn 

op som en ekstra aktivitet på gågaden i Haderslev en hel dag den 25. november og var i uformel 

dialog med de forbipasserende.

Udbyttet af More Mojn Roadtrip har været, at vi har skabt et fundament, vi fortsat kan bygge 

videre på. Vi har fået budskabet om at fokusere på de gode fortællinger delt og spredt ud til 

større dele af kommunen end den faste skare, vi typisk er i dialog med. Dermed har vi skabt et 

fundament, der fortsat er muligt at videreudvikle og som vil stå stærkere ved fremtidige initiativer.

Dialogen ved alle events i lokalområderne var rigtig god. More Mojns grundtanken blev 

velmodtaget og vandt genklang. Trods det begrænsede fremmøde fik vi hvert sted rigtigt meget 

information med hjem og gode kontaktpersoner. Deltagerne blev bevidste om vigtigheden af i 

højere grad at udbrede viden om lokalområdernes ”skjulte” herligheder. 



En del af undervisningen på kurset for frivillige handlede om at skabe en fælles ramme for 

projektudvikling, så hvert projekt spiller ind i destinationsudviklingen og relaterer sig til 

oplevelsesstrategien. Deltagerne fik opbygget relationer, der er med til at understøtte den 

synergi, vi stiler efter med oplevelsesstrategien og More Mojn, hvor filosofien er, at samarbejde 

giver større oplevelser og mere sammenhæng. Deltagerne fik værktøjer til at komme fra idé til 

handling i udarbejdelsen af projektbeskrivelser for initiativer, der løfter deres lokalområder. 

UDFORDRINGER UNDERVEJS
Vores intention var, at ildsjæle i lokalområderne inviterede More Mojn Roadtrip ud til sig og hjalp 

med at få de lokale borgere samlet om arrangementet. Denne fremgangsmåde slog fejl pga. af 

tidspres, som dels bevirkede, at vi ikke kunne afvente invitationer, men var nødt til at invitere os 

selv ud, og dels at vi ikke nåede at skabe stærke nok relationer til lokalområdernes ildsjæle og 

derfor ikke havde dem som ambassadører for vores besøg. Koordineringen var altså ikke optimal. 

Et andet svagt punkt var kommunikationen, hvor vores markedsføringsmateriale og hjemmeside 

ikke formåede at kommunikerede tilstrækkeligt konkret, hvad More Mojn er, og hvad folk ville få 

ud af at deltage i More Mojns events. 

MORE MOJN FORTSÆTTER I 2015
Vi mødte ikke så mange mennesker, som vi stilede efter i hvert lokalområde. Derfor blev 

10 lokale events til 7. De sidste 3 workshops for borgere er udsat til 2015. Vi har allerede en 

samarbejdsaftale med Starups foreningsliv om at lave et fælles arrangement i Starup d. 18. februar 

2015, og vi arbejder på noget tilsvarende i Hammelev og Fjelstrup.

Ved at planlægge de sidste tre events i samarbejde med de lokale foreningsliv forventer vi at rette 

op på det samlede deltagerantal.

More Mojn har nu et koncept og en metode, som kan gentages ved oplagte lejligheder. Det 

vil være oplagt, at More Mojn inviteres ud til flere lokalområder og hjælper med at synliggøre 

lokalområdernes særlige kvaliteter og at skabe synergi på tværs.

I erhvervsrådsregi, vil More Mojn fortsat blive anvendt som paraply for Værtskabs-indsatsen med 

fortællingen om badgen med de to sider. Den ene vender mod hjertet og indeholder interessen 

for hinanden og stoltheden over det vi står for i fællesskab. Den anden vender ud mod verden og 

de mange mennesker, vi gerne vil være gode værter for.



OPSTARTSMØDE MED ILDSJÆLE
More Mojn Roadtrip kampagnen blev indledt med et opstartsmøde den 8. oktober 2014. De 

indbudte var ildsjæle, der deltog i den første More Mojn aktivitet i januar 2014, hvor 120 deltagere 

skabte en idébank med forslag til, hvordan Haderslev Kommune bliver More Mojn. 

More Mojn Roadtrip var en opfølgning på denne idébank og formålene med opstartsmødet 

var at inddrage lokale ildsjæle i aktiviteterne, så de fungerede som ambassadører for More 

Mojn i lokalområderne og få finpudset det budskab, More Mojn skulle bringe rundt på sin tur i 

lokalområderne. 28 personer deltog i opstartsmødet.

Opstartsmøde, hvor grundfortællingen for More Mojn blev skabt.

 Vi udleverede fortrykte postkort, 

som ildsjælene kunne uddele i deres 

lokalområder for at invitere venner og 

naboer med til More Mojns events. 

På opstartsmødet skabte deltagerne 

en fortælling om ”Større oplevelser 

– mere sammenhæng”. Fortællingen 

dannede grundlag for den dialog, 

More Mojn efterfølgende lagde op til i 

lokalområderne.



MORE MOJNS FORTÆLLING: STØRRE OPLEVELSER – MERE SAMMENHÆNG
”Haderslev Kommune har enormt potentiale. Tænk hvis resten af verden vidste det, vi i fællesskab 

ved! Som små stjerner, drysset udover en nattehimmel, er vores attraktioner her og der og alle 

vegne. Mod øst, mod vest – mod syd, mod nord – overalt spirer lokale initiativer frem og spreder 

glæde og gode historier i nærområdet.

Enkelte af vores mange attraktioner er lette at få øje på – nogle gange alene på grund af deres 

størrelse – og ofte er det dem, der formår at trækker folk til udefra. Det er dem, der placerer 

Haderslev Kommune på danmarkskortet – og det skal vi være glade for, for når det regner 

på præsten, drypper det som bekendt på degnen. Og lige præcis som de mindre får gavn af 

kendskabet til de lidt større, har de lidt større også i høj grad en interesse i, at deres besøgende får 

øje på mangfoldigheden blandt de små. Fordi netop mangfoldigheden gør vores område langt 

mere interessant – de besøgende oplever mere, de bliver lidt længere, bruger lidt flere penge og 

måske kommer de endda igen. De ser en sammenhæng.

At skabe den sammenhæng er en opgave, vi kan og vil løfte i fællesskab. I fællesskab skal vi 

forbinde den ene stjerne med den anden og skabe et væld af små stjernebilleder, der kan ses på 

lang afstand.

Vi vil engagere os i hinanden, lære hinanden at kende og gå på opdagelse hos hinanden, så vi 

kan guide turisterne, kunderne, tilflytterne – alle vores gæster – videre på nye eventyr. Vi vil se 

udover vores eget nærområde og vise andre vej bare et lille stykke mod øst eller vest. Mod nord 

eller syd. Fordi vi ved, at der netop dér sidder andre og sender deres gæster videre til os, fordi 

vi samarbejder. Således vil vi hjælpe hinanden, skabe sammenhold og fælles stolthed. Netop 

sammenhold og samarbejde kan mærkes hos alle vores gæster og giver dem den plusoplevelse, 

et godt værtsskab er –og en grund til at opleve mere, komme igen og videreformidle det.

Engagementet og det gode værtsskab er derfor meget mere end en venlig gestus over for vores 

gæster og vores kolleger. Det er en tilstand – en tilstand vi kalder More Mojn.

More Mojn er en bevægelse, hvor vi i fællesskab og med stolthed gør det til vores daglige mission 

at skabe sammenhæng mellem alt det gode, vi har at byde på her i Haderslev Kommune. Hvor vi 

hjælper andre til at se, at vi er lidt mere Mojn end alle mulige andre steder, og hvor vi i fællesskab 

skaber gode historier og stjernebilleder, der lyser langt klarere end den enkelte stjerne i sig selv.

”Større oplevelser – Mere sammenhæng More Mojn”



 TOURPLAN
Med More Mojn ønskede vi at skabe en samlende og positiv fortælling om vores oplevelser på 

tværs af kommunen med bredt og dybt ejerskab. Derfor blev More Mojn Roadtrip gjort mobilt 

med en camp-let, for at tage på tour ud for at møde borgerne, dér hvor de er.

More Mojn Roadtrips tourplan 
dækkede 10 lokalområder

Plakat med tourplan



AKTIVITETER FOR UNGE, ERHVERV OG BORGERE
More Mojn Roadtrip havde tre målgrupper: Unge, erhverv og borgere. For hver målgruppe blev 

der afviklet følgende aktiviteter i lokalområderne:

• Video- og lydworkshop for unge 

• Rundbordssamtale for erhvervslivet

• 3 timers workshops for lokalområdet

Unge: Videoværksted, facebook og konkurrencer
VOSTOK kommunikation fik til opgave at gennemføre videoworkshops, som skulle vise 

ungdomslivet i Haderslev Kommune set fra et ungeperspektiv. Ligeledes fik VOSTOK 

kommunikation til opgave at moderere samt sørge for, at More Mojns Facebook-profil blev 

aktiveret og brugt i kampagneperioden.

VOSTOK kommunikation stod for at sammentænke Facebook med video-workshops for 

unge. For at skabe genkendelighed og sikre, at der kom ”film i kassen”, sammensatte VOSTOK 

kommunikation en ”junta” bestående af tre unge gymnasie og VUC elever. ”Juntaen” virkede 

primært som interviewere (ung til ung) i forbindelse med More Mojns Roadtrip og deltog 

samtidig i filmede events, hvis formål det var at ”hype” kampagnen. 

I samråd med de unge, besluttede vi, at der skulle være klart incitament for andre unge til at 

deltage i camp-let’en i de mindre byer og i Haderslev. For at deltage i camp-let’en eller lade 

sig interviewe i gadebilledet valgte vi at indføre en præmie på 500 kr., mens videoer med flest 

likes på Facebook (for at tiltrække trafik), ville blive præmieret med hhv. 3.-, 2. og 1.000 kr. for 

første-, anden- og tredjepræmie. Konkurrencen blev introduceret med en video, som nåede ud i 

newsfeeden hos knap 12.000 personer og blev afspillet mere end 2.500 gange.

Kampagnen blev indledt med at ”juntaen” tog rundt til forskellige mindre byer i kommunen og 

filmede ”opråb” til unge i en megafon. Opslaget på Facebook med denne film blev vist for mere 

end 14.000 personer og selve filmen set mere end 4.000 gange.

Unge laver film om, hvordan det er at være ung i 
Haderslev Kommune

More Mojns ungdomsrapportere: Thomas Dall, 
Emilie S. Duelund og Metteline Ibsen.
Foto: VOSTOK kommunikation



Desuden blev der produceret film om flere af de steder, More Mojn Roadtrip besøgte og en ekstra 

”reklame-video” for projektet, hvor tilfældige menneskers ”mojn” i en megafon rytmisk klippes 

sammen.

Antallet af likes på More Mojns Facebook-side blev i løbet af kampagneperioden mere end 

fordoblet fra under 500 til over 1.000. Videoer og opslag har været vist for anslået minimum 

20.000 mennesker i nærområdet samt til hjemmekampe i Haderslev og Vojens i hhv. fodbold og 

ishockey.

Der indkom 8 videoer til konkurrencen, som rigtig fint viser aspekter af at være ung i Haderslev 

Kommune. ”Juntaen” og VOSTOK kommunikation har herudover produceret i alt 15 videoer. 

Sammenlagt giver videoerne et godt billede af, hvad det vil sige at være ung i den nordlige del af 

Sønderjylland. Antallet af indkomne videoer kan synes lavt, men hvis man regner med mellem én 

og to timer pr. minut til at redigere video i en vis kvalitet samt forudgående logistik og optagelse, 

er det tydeligt, at video er et højkomplekst produkt. Tidsrammen (og kvaliteten af det indkomne) 

taget i betragtning, er det VOSTOK kommunikations opfattelse, at resultatet – sammenholdt med 

den generelle (oplevelse af ) travlhed hos unge – er tilfredsstillende.

På den mere kvalitative side er det de tre ”faste” unges oplevelse, at kampagnen og More Mojn 

lokalt er blevet temmelig kendt – de er flere gange blevet spurgt af fremmede i byen, om de ikke 

var ”en af dem fra More Mojn.”

Opsummerende er det de unges og VOSTOK kommunikations opfattelse, at livet i de mindre 

byer som Hoptrup, Øsby, Vedsted, Fjelstrup samt også i et vist omfang Vojens er rigtig godt 

for store børn og unge, indtil man når ”gå-i-byen-alderen” og måske samtidig begynder på en 

ungdomsuddannelse. Her bliver det en anelse ”trangt” at befinde sig ude på landet uden de store 

muligheder for lokalt at realisere det ønskede ungdomsliv. Før dette – typisk omkring 14-15 år – 

er mulighederne på mange måder gode; særligt hvis sport er en væsentlig del af interessefeltet. 

Indtil et stykke vest for Vojens centrerer ungdomslivet sig om de muligheder, Haderslev tilbyder. 

For Grams vedkommende indtager byer som Ribe og Esbjerg en større betydning i de unges 

bevidsthed. Der efterspørges generelt bedre transportmuligheder, ligesom StreetDome mange 

steder nævnes som et ”fyrtårn” for unge i kommunen.

Foto: VOSTOK kommunikation



Erhverv: De gode erhvervshistorier
Når det går godt for virksomhederne betyder det en masse for lokalområdet. Især når de gode 

historier bliver fortalt, når vi holder sammen og skaber et meningsfuldt netværk. Så får vi flere 

kunder, bedre arbejdskraft og nye tilflyttere.

Erhvervsworkshoppen havde fokus på at få udbredt de gode erhvervshistorier. Haderslev 

Erhvervsråd varetog denne aktivitet, hvor vi mødte nye som kendte virksomheder. Som del 

af workshoppen udformede erhvervsfolkene ”elevatortaler”, der kort og præcist præsenterer 

virksomheden. Gode elevatortaler øger muligheden for at udvide netværk og skaffe flere kunder. 

Derudover havde vi dialog om, hvordan Haderslev Kommune og Erhvervsråd kan blive bedre til 

at understøtte erhvervslivet. I Sommersted inviterede vi syriske asylsøgere som fortalte om deres 

erhvervsbaggrund med fokus på at matche virksomheder og syriske flygtninge til fælles gavn.

Indslag om syriske asylsøgere blev bragt i TV2 
Nyhederne. Foto: VOSTOK kommunikation

Citater fra dialogen med syriske asylsøgere:

”Jeg er engelsklærer for gymnasieelever. 
Jeg har studeret engelsk i 4 år, og håber 
jeg kan blive lærer i Danmark”

”Jeg vil lære det danske sprog først, og 
derefter vil jeg gerne arbejde som civilin-
geniør i en dansk virksomhed. Alle syere 
kan lide at arbejde og er vant til at arbej-
de hårdt.” 

Erhvervsfolk mødes i camp-letten



UDDRAG AF ELEVATORTALER FRA ERHVERVSWORKSHOP:

Oplev en Dansk vingård, hvor der pro-
duceres danske kvalitetsvine, fra vores 
vinmarker på Årø midt i Lillebælt. Kom 
forbi og få en unik vinoplevelse i fanta-
stisk natur omgivelser og hør en fortæl-
ling om hvordan det er at producere vin i 
Danmark.
- Årø Vingård

Vi udfører kvalitetsarbejde inden for 
kloak, jord, beton og belægninger. Vore 
kunder er boligselskaber, sommerhuse 
og private. Vi er dygtige til at udvikle 
vore medarbejdere, har man brug for 
hjælp er vi altid til at træffe.
- Næssets Kloakservice

Her kan du se og læse hvor du stammer 
fra, få afdækket hele din 1000 årige 
historie for hustand, vandkraft og møl-
leri, vi kan lægge lokaler til i forbindelse 
med møder, kurser, bryllupper og andre 
private fester. Oplev en fantastisk natur 
og tag en tur i skoven omkring. Oplev 
teater, koncerter og revy.
- Tørning Mølle

Vi monterer dæk på alt: personbiler, 
lastbiler traktorer og gaffeltrucks i in-
dustrien, servicerer hr. og fru Danmarks 
familiebil, men også håndværkerens 
arbejdsbil. Stort set laver vi alt inden for 
autobranchen.
- Super Dæk service

Vi står altid klar nat og dag med god 
service indenfor El & Teknik. 
Vi kører ikke før det virker.
- Hammelev El

Ledelsessparring der gør en forskel, og 
kan mærkes på både den mentale og 
økonomiske bundlinje, for både private 
og offentlige ledere. 
- Wise Mind Aps

Regnskabschef og kontroller på time 
basis. Optimering af bogholderi og 
arbejdsgange, iværksætterrådgivning, 
implementering af økonomi- og løn-
sytem samt Hands On erfaring og er den 
der kan omdanne teori til praksis.
- Optivice Aps

Affald=værdi=resurser, vores virksom-
hed giver værdi for værdi, udvinder 
metaller, plast m.m. sender penge retur 
til kommune, borgere, samfundet.
- Dansk Affald

Salg af emballage på nettet: Papkasser, 
folier og meget andet. Emballager i små 
mængder til webshops og andre mindre 
virksomheder. 
Behjælpelig med standard emballage til 
alle.
- BilligEmballage.dk

Borgere: Borgermøde med workshop om Større oplevelser – mere sammenhæng
Konsulenter fra Udviklingscenter Syd stod for faciliteringen af workshops med borgere. 

Workshoppen satte fokus på, hvordan vi kan udvikle os til at blive ”værter i verdensklasse” både 

over for potentielle nye borgere i kommunen og turister. 

Udviklingscenter Syd valgte at lade et lille team på 3 personer (Anne Muxoll,  Alex Bødiker og 

Margit Nørgaard) dele de 10 aftener imellem sig for at fastholde en vis ensartethed i oplæggene 

og stadig være nok til at sparre og udvikle på processen.

Udviklingscenter Syd udarbejdede en fælles præsentation med et kort oplæg til motivation og 

begejstring og spørgsmål som oplæg til debat i grupper.



Fremhævede pointer i oplægget til workshoppen:

• For at vi kan opnå udvikling, skal vi turde miste fodfæstet en stund: ”Hvis du gør som du 

plejer, får du - i bedste fald – det resultat, du plejer at få!” 

• More Mojn og workshoppen udfordrede borgerne og satte gang i en bevægelse, hvor vi i 

fællesskab og med stolthed gør det til vores daglige mission at skabe sammenhæng mellem 

alt det gode, vi har at byde på her i Haderslev Kommune.

• Vi talte om fem væsentlige slag, som vi sammen skal vinde for at få den ønskede vækst i 

turismen. Nemlig at få folk til at:

1. Komme til Haderslev Kommune

2. Blive lidt længere

3. Bruge flere penge, mens de er her

4. Berette om deres oplevelser til venner og bekendte

5. Komme tilbage efter flere oplevelser

• For at nå disse mål arbejdede vi bevidst med Værtskabelighed:

1. Vores eksistensberettigelse: Hvorfor er vi her? Vores historie. 

2. Hvad har vi skabt? 

3. Hvad skal være vores fortælling? 

4. Hvem vil vi fortælle den til? 

5. Hvordan spiller vi hinanden gode?

Deltagerne diskuterede, hvad i kommunen de er særligt stolte af, lokalområdernes

stoltheder, hvordan udvides eget kendskab til områdes særlige oplevelses-muligheder – dét, der 

gør at vi er More Mojn, og hvordan vi får begejstringen for alt det gode, kommunen rummer, 

sendt videre i vores omgangskreds?

I Gram blev arrangementet slået sammen med Vision Gram. Her mødte mange borgere op, og 
debatten i grupperne efterfølgende gik rigtig godt.



Gram Slot

Aarø

SteetDome

Tørning Mølle

Den gamle bydel 
i Haderslev

Tunneldalen

Haderslev 
Domkirke

Dyrehaven

Kløften Festival

SønderjyskE

Stafet for Livet

Et uddrag af dét, borgerne pegede på, som kommunens stoltheder:



Et uddrag af dét, lokalområderne er specielt stolte af:

Vedsted: 

• Vedsted Sø

• Pothøj: Sønderjyllands næsthøjeste 

punkt

• Ringriderforeningen

Øsby:

• Specialbutikker og kolonariske 

oplevelser

• Shelters ved Aarøsund

• Havneliv

• Gårute/Fyrtårnsruten

• Årø naturlegeplads

• Ø-miljø

• Brummersgård

• Aarø Gårdcafé

• Fjordbåden Helene

• Det er nemt at komme rundt til fods, på 

cykel eller i golfvogn.

• Gode og børnevenlige strande

• Halk Skydebane/Brunbjerg: uberørt 

natur med rigt fugleliv, havørn og 

Bankelsø. Derudover er der en fantastisk 

udsigt over Lillebælt fra Tamdruphøj 

og spændende natur at udforske ved 

Hundsdal.

Vojens:

• En god by for ungdommen/familien med 

hensyn til idræt og ungdomsarbejde. 

Beliggende ved motorvej.

• Butikscenter med en god dækning 

af vareudbud omgivet af moderne 

sundhedscenter med bibliotek 

• Fantastisk Idrætsefterskole med fuld 

belægning 

• Fantastisk halområde med et stort 

udbud af idrætsfaciliteter

 

Hammelev: 

• Lille lokalsamfund med bredt udvalg af 

erhverv, alt mellem dæk og pølser.

• Byen har en rigtig god beliggenhed ved 

E45. 

Haderslev:

• Damparken

• Dyrehaven

• Den historiske by med Domkirken

• Museum Sønderjylland, Arkæologi

• Bispen

• Veterantoget

• Vægterne

• Sillerup Mølle

• Teateret Møllen

• Hertug Hans Festival

Sommersted:

• Cirkus Dannebrog

• Stursbøl Plantage

• Banehuset

• Elmegården

• Café Ellegård

• Sommersted Festival



Kursus for ildsjæle
Formålet med kurset var at give ildsjælene uddannelse i værktøjer, så de styrkes i at udvikle 

aktiviteter og tilbud, der løfter destinationen. Denne aktivitet blev foldet ud over 3 kursusaftener 

med 35 deltagere. Gitte Mikkelsen, konsulent ved Dansk Bygningsarv, leverede undervisningen.

Deltagernes udbytte af kurset:

Hvilket af følgende har du opnået på kurset? Vælg gerne flere svarmuligheder.

Deltagerne fik redskaber til idé - og projektudvikling af underviser Gitte MIkkelsen fra Dansk Bygningsarv



Beskriv, hvad der var særligt brugbart på kurset:

” Det at få struktur på projektarbejdet”

” Værktøjer. Ark, skemaer osv.”

” Arbejdet med Canvas model”

”Jeg var meget glad for de værktøjer jeg 
fik til at få overblik over større og mere 
komplekse projekter”

”At værktøjerne har været lavpraktiske 
og operationelle”

”At få genopfrisket vigtigheden af at 
skrive alt ned for at få overblikket”

”Alle oplysninger om de frivillige 
aktiviteter der er”

”At møde andre kursister og høre om 
deres ideer sammenholdt med det 
teoretiske oplæg”

”De mange andre kursister har givet 
mig yderligere viden om igangværende 
initiativer og kontaktpersoner i min 
kommune. Selv kurset har givet mig 
generelle redskaber til håndtering af 
ideer og projektprocesser til brug nu 
i den konkrete sammenhæng - eller 
senere”

”Vi er 3 grupper der fundet sammen i et 
rigtig godt projekt, hvor vi arbejder på 
samme hammel....( mener vi) Arbejdet 
fortsætter ....”

”Input/inspiration fra andre”

”At høre om, at andre har lignende 
projekter i støbeskeen”

” Nye netværkspartnere”

Der skabes nye relationer og 
grobund for samarbejde.



Deltagernes ønsker til fremtidige kurser:

• Kursus i at søge fondsmidler

• Kursus i at udarbejde formidlingsplan og kommunikation om konkret projekt

• Kursus i at redde de små landsbyer – Hvordan holder vi gang i erhvervs- og foreningsliv og 

undgår fraflytning?

Projektidéer:

• Tørning Mølle – et moderne lærings- og underholdningsunivers

• 3D -buebane- meget gerne som en del af en oplevelsespark i Haderslev Kommune

• Farmers Marked

• Studie-/oplevelsestur for aktive seniorer i foreningen Sjov Motion, Vojens

• Kystkultur formidling/kystkultur laug

• Lillebælt Lokker

• Bevtoft - et attraktivt sted at bo

• Næssets Camino. Udvikling af vandreture/cykelruter på Haderslev Næs med fixpunkter i  

 de 7 kirker og biotoper.

• Vision Vojens

• Shelter/opholdshytte

• Turisme og kultur skaber vækst i detailhandelen.

• Acture Park hjemmeside

• Undervandsjagt og snorkelsafari

• Hammelev Sogns hjemmeside – www.hammelev.dk

Projektidéerne er uddybet på: http://www.her.dk/oplevelsesnetvaerk



Uddrag af elevatortaler:

• Undervandsjagt og snorkelsafari

En ferieoplevelse med undervandskamera for hele familien, eller en 100% actionoplevelse med 

natjagt efter store havørreder - Undervandsjagt og snorkelsafari egner sig til alle, uanset alder 

eller fysiske formåen. Alt det kræver er blot, at du kan lide at svømme med snorkel, eller har mod 

på at lære det. Tag med og oplev den fantastiske, forunderlige verden, der findes få meter fra 

strandkanten. Du kan medbringe din egen våddragt og udstyr, eller leje alt udstyret hos os. Du 

kan læse meget mere, om undervandsjagt og vores andre tilbud på 

www.outdoorstorytellers.dk - Stedet hvor outdoorhistorier bliver til.

•LIllebælt lokker

Lillebælt Lokker har til formål at samle kræfter fra virksomheder, foreninger og privatpersoner, 

som mener at de kan tilbyde og få udbytte af aktiviteter for lokale og gæster. Vi vil have flere, der 

bor i kystområdet/landdistrikterne og at vi bliver bedre værter, så der kommer flere gæster og at 

de får lyst til at blive lidt længere og komme igen med deres venner.

Vi skal arbejde for samarbejde med naboområder og andre tilsvarende projekter for således at 

styrke regionssamarbejde.

• Kystkultur formidling 

For at skabe et maritimt miljø, hvor lokale kan mødes om en fælles interesse for både, fiskeri og 

kystkultur og samtidig kunne formidle dette videre til turister og andre interesserede.

•Tørning Mølle

Tørning Mølle skal i fremtiden være et attraktiv lærings- og undervisningsunivers, hvor sundhed, 

aktivitet og sjov, leg og læring er i centrum. Visionen er, at Tørning Mølle skal være et attraktivt 

lærings- og underholdsningsunivers for alle de børn og voksne, der ønsker at løre om ”Kampen 

om magt og mel” på Tørning Mølle.

 


