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Notatark 
 

Sagsnr. 01.00.00-P20-2-17 

Sagsbehandler 

Maria Elise Sørensen 

 

  10.12.2018 

 

Markvandring i Åstrup Kær den 29. august 2018 kl. 16.30 – 18.30 
 

Deltagere: 

3 fra Glud Museum, 1 naturvejleder, 1 fra Aarhus Universitet og 3 fra Hedensted Kom-

mune. Borgere hovedsagelig lodsejere fra området. 

Se bilag deltagerliste. 

 

Hvordan får vi flere borgere til at deltage?  

 Få borgerne til selv at sprede budskabet person til person 

 Send invitation til lokalråd, foreninger og annoncer i lokalavisen 

  

 

 
Billede 1 Markvandring i Åstrup kær, vidensdeling om lokale udfordringer, historier og bekymrin-
ger. 

 

 

 

 

Formål: Borger drevet klimatilpasning. Lær dit nærområde at kende – markvandringer – 

levevilkår og livsbetingelser i forskellige tids- og klimafaser i Åstrup kær. Øget viden og 
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kendskab til de klimaudfordringer som området står overfor, men også en historisk for-

tælling om de ændringer som området har gennemgået gennem tiden.  

Jens Kjær fra Glud museum har planlagt en tur rundt i Åstrup kær med lokal kulturhisto-

rie, klimakulturhistorie samt bidrag fra lokale lodsejere om området.  

 

Udstillingsrum 

På en græsmark var opstillet telt med klimaplancher og et bord med foldere og spørge-

skemaer. Et bord med kaffe / the. 

 

Jens Kjær opstillede mobile plancher med kort der viste udviklingen i området over tid, 

og billeder der illustrerede dette. 

 

Hvordan formidler vi udstillingen bedre? 

 Brug tid på at fortælle og vise plancher og billeder frem. Giv dem nogle ord med 

på vejen 

 Uddel foldere for området, og fortæl lidt om hvad du ser i folderen 

 

 
Billede 2 Udstillingsrum med plancher, spørgeskemaer og brochurer. 

Markvandringen 

Arrangementet startede med en præsentation af de deltagende fagpersoner, hvorefter 

Jens Kjær tog os med på tur gennem Åstrup Kær. Undervejs fortaltes skrøner og histo-

rier fra tidligere tider – personer, bebyggelser og livet i området. De deltagende lodsejere 

bidrog med bl. a. førstehåndsoplevelser af livet i området. Efter turen blev spørgeske-

maer uddelt, og Maria og Niels fortalte om meningen med arrangementet og hensigten 

med C2C projektet. 

 

Hvordan forbedrer vi formen? 

 

 Start med at fortælle om baggrunden, meningen og hensigten med borgerdrevet 

klimatilpasning 
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 Fortæl hvad du kan se på udstillingen – gå plancherne kort igennem 

 Del folderen ud til de deltagen – og fortæl om indholdet 

 Slut af med at fortælle om spørgeskemaet – del det ud på forhånd. 

Gør mere ud af at relatere historierne og oplevelser til klimaudfordringen undervejs – fx 

hvordan ville det have set ud hvis …. (der var kommet dobbelt så meget regn, hvis vand-

standen var ½ meter højere etc) Lola fra Glud museum har lovet at have fokus på denne 

fælles billeddannelse på næste markvandring) 

 

 

 
Billede 3 der blev snakket klima og kulturhistorie over kaffen 

 

Workshop 

Workshoppen blev lidt et flop, og kom mest til at handle om at fortælle om hensigten 

med borgerdrevet klimatilpasning, og på at overtale folk til at udfylde spørgeskemaet. 

Desuden blev det meget en samtale mellem enkelte borgere og kommunens repræsen-

tanter. 

 

Hvordan får vi borgerne til at tale sammen om emnet? 

 Forslagene til ændret form skulle gerne gøre at deltagerne undervejs overvejer 

spørgsmålene 

 Print og ophæng spørgeskemaet i stort format 

 Organiser deltagerne omkring spørgeskemaet 

 Faciliter en diskussion / drøftelse / snak mellem deltagerne om punkterne 

 Skal vi reducere antallet af spørgsmål? 

 

Hvordan får vi flere til at udfylde spørgeskemaet? 

 Organiser en fælles udfyldning på stedet 

 Giv mulighed for at udfylde spørgeskemaet på nettet (link) 

 Giv mulighed for at indsende spørgeskemaet portofrit. 
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