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Formidlingsfyrtårnet	  
	  FORMIDLING	  INDE	  I	  FYRTÅRNET:	  

	  
•  Projektorvisning	  på	  én	  af	  ruderne	  i	  

tårnet,	  som	  vender	  ud	  mod	  vejen	  (en	  
slags	  reklame	  for	  stedet)	  

•  Man	  skal,	  når	  man	  kommer	  ind	  i	  
tårnet,	  kunne	  taste	  sin	  alder	  ind.	  
Således,	  kan	  formidlingen	  tage	  højde	  
for	  målgruppen	  igennem	  
oplevelserne	  

•  Plancher,	  dias,	  lyd	  &	  skærme	  
•  Guidede	  ture,	  hvor	  lokale	  viser	  rundt	  
•  Inddrag	  bunker	  og	  gør	  historierne	  

”levende”	  
•  InterakCon	  med	  projektorvisning	  via	  

touchskærme	  (skal	  være	  med	  Cl	  at	  
sælge	  oplevelsen)	  

•  Oversigtskort	  i	  toppen	  af	  tårnet,	  så	  
man	  ved	  hvad	  man	  ser	  på	  

•  Tony	  Oursler	  
•  Lysforhold	  
•  Formidlingsfyrtårnet	  skal	  have	  meget	  

fokus	  på	  at	  sende	  folk	  ud	  på	  tur,	  
således	  at	  man	  ikke	  føler,	  at	  man	  har	  
fået	  nok,	  når	  man	  har	  været	  derinde	  

•  Skal	  være	  handicap-‐	  og	  ældrevenlig	  

•  Infoguidet	  tur	  à	  det	  her	  oplever	  du	  
her	  –	  via	  APP	  

•  Muligheder	  for	  at	  være	  akCv:	  	  
–  GæMe	  
–  10	  spørgsmål	  Cl	  dig	  
–  Undersøg…	  

•  Bibliotek	  /	  Linksoversigt	  
•  Måske	  formidling	  i	  bogform	  
•  Smartphone-‐baseret	  spil/oplevelse,	  

der	  tager	  folk	  med	  ”Clbage	  i	  Cden”	  
ved	  hjælp	  af	  lyd	  og	  fortælling	  –	  
masser	  af	  historisk	  materiale	  
levendegøres	  og	  knyMes	  Cl	  
formidlingspunkter	  

•  Pædagogiske	  børnevenlige	  
informaConer	  

•  Forslagskasse	  Cl	  gode	  forslag	  
•  Udkigstårn	  
•  Oplevelseskompas	  på	  toppen	  af	  

Fyrtårnet	  
•  GPS-‐guidet	  tur	  som	  skaMejagt	  
•  Der	  skal	  være	  plads	  Cl	  en	  hel	  

skoleklasse	  
•  3D	  

•  IndreMes	  a’la	  Rundetårnet	  
•  IndreMes	  inspirerende	  og	  

overraskende	  
•  Gamle	  fotos	  sammen	  med	  nye	  fotos	  
•  QR-‐kode	  info	  
•  Digital	  infotavle	  
•  Mulighed	  for	  at	  aflevere	  digitale	  

billeder	  
•  ”Uhyggerum”	  –	  evt.	  i	  bunker	  
•  Legerum	  med	  interakCve	  gulvfliser	  
•  Face	  to	  face	  møde	  med	  personer	  

med	  historier	  fra	  Oddesund	  –	  de	  
begynder	  at	  snakke	  når	  man	  står	  
foran	  skærmen	  

•  Talende	  hoveder	  a’la	  Oursler	  
•  Gode	  kikkerter	  i	  tårnet	  
•  InterakCve	  vægge,	  som	  reagerer	  når	  

folk	  går	  forbi	  
•  Ferniseringer	  for	  forskellig	  kunst	  
•  Forskellige	  foredragsholdere	  for	  at	  

gøre	  stedet	  levende	  
•  Stormsluse	  inde	  et	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sted	  i	  tårnet	  



Formidlingsfyrtårnet	  
	  FORMIDLING	  UDENFOR	  

FYRTÅRNET:	  
	  
•  Projektorvisning	  udvendig	  på	  

tårnet	  
•  Gode	  Clkørselsforhold	  
•  Skiltning	  
•  Skab	  sæMes	  der,	  hvor	  

skawmanden	  var	  
•  Lave	  kig/se/rør	  ved	  liv	  under	  

overfladen	  i	  opsCllede	  
midlerCdige	  telte	  el.	  Lign.	  	  

•  Passe	  Cl	  naturen	  
•  Mulighed	  for	  at	  ændre	  

udseendet	  via	  evt.	  
Projekterede	  farver	  

•  Et	  eller	  andet,	  som	  præger	  
eeer	  vindhasCghed	  

•  Lejlighedsvist	  stærk	  lys/lyd	  fra	  
tårn	  

•  Lys	  i	  fyrtårnet	  om	  naMen	  ned	  
på	  udvalgte	  steder	  

•  Glasklokke	  omkring	  
transformer	  

•  Lave	  tårnet	  Cl	  en	  lysskulptur	  
•  Svævebane	  ned	  fra	  tårnet	  

	  
•  Der	  kan	  udsClles	  lidt	  kunst	  

udenfor	  tårnet	  (skieende	  
kunst)	  

•  Stor	  lysstråle	  op	  fra	  tårnet	  som	  
blikfang	  

•  Kunstnere,	  der	  tager	  folk	  med	  
ud	  at	  finde	  materialer	  Cl	  
brugskunst	  

•  Sculptures	  by	  the	  Limgord	  
•  Sandkunst	  
•  Shelters	  i	  bunkers	  
•  Landgangsfartøj	  
•  Undervandsbåd	  
•  Eneboerhus	  etableres	  
•  Beach	  Volley	  
•  Botanik	  
•  Naturhave	  
•  Rappeling	  udenpå	  tårn	  
•  Naturlegeplads	  ved	  tårnet	  
•  Toilejaciliteter	  i	  forbindelse	  

med	  tårnet	  
•  Teltplads/bålplads	  
	  

	  



Formidlingsfyrtårnet	  
	  FORTÆLLINGER	  &	  INDHOLD:	  	  

	  
•  Livet	  i	  gorden	  
•  Strandens	  dyr	  og	  planter	  
•  Personlige	  historier	  –	  Skawmanden,	  

friCdsmennesker	  
•  Overfartsstedets	  dampskibe	  
•  Broen	  
•  UdsCllingen	  i	  bunkeren	  
•  Bunkerne	  
•  Oddesunds	  geografiske	  vigCghed	  
•  VikingeCden	  
•  Kvægdrivning	  
•  Færgehistorie	  
•  Jernbanehistorie	  
•  Brobisser	  
•  Flora	  og	  Farina	  –	  guidede	  ture	  
•  Historier	  for	  nørder,	  børn,	  

eventyrer,	  koner	  
•  Formidling	  om	  naturen	  –	  skal	  give	  

lyst	  Cl	  at	  røre	  ved	  den	  
•  Rofærgerne	  –	  fulde	  rokarle	  og	  

overnatning	  i	  Pinen	  
•  De	  stakkels	  tyske	  soldater	  

•  Hvad	  fortæller	  stenen?	  
•  Da	  Sundgården	  blev	  oversvømmet	  

og	  vejen	  forsvandt	  
•  Skuespillere	  leger	  tyske	  soldater	  

eller	  frihedskæmpere	  i	  området	  	  
•  ”Lev-‐som-‐Skawmands-‐ferie”	  
•  Landskabsdannelsen	  
•  Lyset	  
•  Ekstremer	  –	  storme,	  is,	  kulde	  
•  ÅrsCdsbestemte	  akCviteter	  
•  Fortælling	  om	  Thyholmerne	  og	  

deres	  forhold	  Cl	  folk	  udenfor	  
Thyholm	  

•  Fortælling	  om	  fisk,	  som	  kan	  fanges	  i	  
området	  

•  Stedets	  spiselige	  urter	  
•  Stedets	  kunst	  
•  Gamle	  film	  
•  Henvisninger	  Cl	  omkringliggende	  

seværdigheder,	  buCkker	  mm.	  	  
•  Fiskeri	  
•  Trafik	  
•  Bølger	  og	  strøm	  



Formidlingsfyrtårnet	  
	  

SANSER:	  

•  Undersøisk	  udsigtspavillon	  fra	  kælder	  under	  tårn	  
•  Lyde	  fra	  færgeoverfartens	  dampfærger	  
•  Lyde	  fra	  havet	  
•  Kikkert	  med	  udsigt	  Cl	  skibe	  
•  Udsigt	  over	  området	  –	  180	  grader	  
•  Forskellige	  lyde	  forskellige	  steder	  
•  Lydeffekt	  i	  bunkers	  –	  krudtkugle	  
•  Lyde	  fra	  2.	  verdenskrig	  i	  bunkers	  
•  Brodigt	  læses	  op	  
•  Musik	  fra	  de	  forskellige	  oplevelser	  –	  som	  reklame	  
•  Lav	  lugte	  i	  tårnet	  via	  touchskærme,	  som	  kan	  minde	  folk	  om	  

de	  forskellige	  oplevelser	  der	  er.	  	  



Formidlingsfyrtårnet	  
	  PERSONLIGHEDER:	  

•  Skawmandens	  liv	  og	  hans	  grav	  på	  Odby	  Kirkegård	  
•  Skuespiller	  hyres	  som	  skawmand	  og	  går	  rundt	  og	  taler	  med	  gæster	  
•  Skawmanden	  som	  digital	  guide	  	  
•  Opfind	  en	  form	  for	  maskot,	  som	  man	  kan	  bruge	  i	  reklamesammenhænge	  og	  som	  skal	  være	  guide	  i	  digital	  formidling	  af	  

området	  
	  
MAD:	  	  
•  Opskrieer	  på	  mad,	  der	  kan	  Clberedes	  med	  lokale	  produkter	  
•  Put	  and	  take	  sø	  
•  Kokke,	  der	  tager	  folk	  med	  ud	  at	  finde	  spiselige	  Cng	  
•  Servér	  mad	  med	  Oddesund-‐tema:	  Oddesund-‐isen	  osv.	  
	  
BEMANDING/ANSVARLIG	  FOR	  DRIFT:	  
•  Bemanding	  af	  tårn	  i	  perioder	  –	  soldater,	  DSB	  mv.	  
•  Havnefogeden	  
•  UddannelsesinsCtuConer	  
•  Mødested	  for	  folk	  som	  gerne	  vil	  vise	  området	  frem	  –	  ture	  Cl	  fods,	  i	  både,	  på	  cykel	  
•  Fastansat	  skal	  være	  ansvarlig	  for	  stedet,	  men	  evt.	  RotaCon	  mellem	  flere	  
•  Man	  kunne	  servere	  mad/drikke	  i	  en	  lille	  kiosk	  ved	  tårnet	  –	  disse	  kunne	  have	  ansvaret	  for	  tårnet	  
•  Museerne	  
•  Oddesundforeningen	  
•  Turisjoreningen	  
•  Frivillige,	  fleksjobbere,	  seniorjobbere	  med	  interesse	  for	  Cngene	  

	  
	  
	  



Formidlingsfyrtårnet	  
Top	  3	  idéer	  	  

1.	  
Navn	  på	  idé:	  Æ	  Skawmand	  
Beskrivelse:	  Som	  maskot	  for	  området	  –	  anvendes	  ved	  formidling	  
	  
2.	  
Navn	  på	  idé:	  Lys	  og	  lyd	  på	  tårnet	  
Beskrivelse:	  Skieende	  lys	  på	  tårnet/fra	  tårnet	  +	  lyd	  fx	  gelænder	  som	  vindharpe	  
	  
3.	  
Navn	  på	  idé:	  Ansvar	  Cl	  havnefoged	  
Beskrivelse:	  Kom.	  ansat	  Oddesund-‐Nord	  –	  havnefoged	  som	  	  
vicevært	  for	  områder	  



Den	  Gamle	  Havn	  
	  

INDRETNING:	  	  
	  
•  Upload	  af	  go	  pro	  kamera,	  der	  kan	  trækkes,	  styres	  –	  livet	  

om	  naMen	  –	  sænke	  ned	  –	  mulighed	  for	  download	  
•  PrimiCv	  campingplads	  (cykling,	  vandring,	  heste)	  
•  Akvarier	  
•  Bunkernes	  historie	  i	  en	  af	  bunkerne	  
•  Bundgarnshuset	  skal	  kunne	  bruges	  som	  et	  primiCvt	  

laboratorium	  for	  store	  og	  små	  brugere	  
•  Plads	  Cl	  en	  skoleklasse	  evt.	  Med	  overnatning	  
•  Område	  for	  alm.	  Badning	  og	  leg	  for	  børn	  og	  unge	  
•  Masser	  af	  billedmateriale	  
•  Se/røre	  
•  Masser	  af	  sand	  
•  Tilbered	  fisk/rejer	  
•  StaCon	  for	  læreuddannelsens	  udeundervisning	  
•  Mange	  forskellig	  fangstredskaber,	  net,	  stænger	  og	  

madding	  
•  Waders	  og	  kikkerter	  i	  lukkede	  bassiner	  med	  fisk	  
•  Fiskekikkert/undervandskikkert	  
•  Færdige	  pakker	  kan	  besClles	  (dvs.	  Klassesæt	  med	  waders,	  

fiskestænger	  mm.)	  
•  Fuglekikkert	  
•  Akvarium,	  hvor	  man	  kan	  kigge	  ud	  på	  livet	  under	  vandet,	  

uden	  selv	  at	  blive	  våd	  
•  Ruinen	  Clføres	  nyt	  lag/broer	  +	  evt.	  Ny	  bund,	  måske	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  slæbestol	  
•  Overnatningsmulighed	  –	  shelter,	  Garnhuset	  
•  Omegnens	  skoler	  Cl	  undervisning	  om	  biologi	  
•  Sikkerhedsudstyr	  skal	  være	  Clgængeligt	  
•  Soppebassin	  for	  børn	  
•  Man	  skal	  kunne	  få	  tag	  over	  hovedet	  
•  Belysning	  om	  aeenen/naMen	  
•  Krabbevæddeløbsbane	  
•  Lav/knyt	  tovværk	  
•  Undervandseksperimentarium	  	  
•  Lille	  bådebro	  
•  Fiskeriets	  historie	  i	  Garnhuset	  
•  ”Føle-‐akvarium”	  (børn)	  
•  Vise	  i	  praksis,	  hvad	  vandstandssCgninger	  betyder	  for	  deMe	  

område	  
•  Både	  med	  gennemsigCg	  bund	  
•  Vandkikkerter	  
•  Grillplads	  Cl	  at	  Clberede	  fisk	  m.v.	  
•  Færgeplads	  Cl	  den	  gamle	  Venøfærge,	  som	  kan	  sejle	  med	  

skolebørn	  
•  Mulighed	  for	  isætning	  af	  kajak	  
•  Børnevenlig	  
•  Museum	  i	  den	  gamle	  Bundgarnsfiskerhus	  
•  Badestrand	  

	  



Den	  Gamle	  Havn	  
	  

AKTIVITETER:	  
	  
•  Sejl	  med	  små	  både	  –	  mål	  vind	  og	  

strøm	  
•  En	  formidlingsapp	  med	  havets	  dyr	  og	  

havnens	  historie	  
•  Digitale	  spil,	  hvor	  man	  kan	  tage	  rollen	  

som	  forskellige	  dyr	  
•  For	  børn:	  Ved	  hjælp	  af	  noget	  

mekanisk/digitalt	  kunne	  man,	  ved	  at	  
styre	  vandet	  i	  et	  bassin,	  simulere	  
havstrømme/Cdevand	  og	  se	  effekter	  

•  Vandcykler	  
•  Udarbejdelse	  af	  

forberedelsesmateriale	  
•  Fysiske	  love	  demonstreres	  

–  Lysets	  brydning	  
–  Et	  legeme	  i	  vandet	  
–  Filtrering	  
–  Osv.	  	  

•  Tov	  trukket	  imellem	  poster/
akCviteter	  

•  Læring	  om	  fiskerimetoder	  (evt.	  
Smartphone-‐baseret)	  

•  Dykkerklokker	  
•  Formidling	  om	  invasive-‐	  og	  truede	  

arter	  

•  Happenings,	  hvor	  der	  leveres	  større	  
fisk	  el.	  Lign.,	  som	  parteres	  sammen	  
med	  børnene	  

•  Mulighed	  for	  at	  røre	  
•  Tegnekonkurrence	  /	  

udsCllingsplancher	  
•  Om	  klimaændringer	  og	  havsCgninger	  

(kan	  det	  registreres	  her?)	  
•  At	  se	  under	  vand	  –	  tæl	  dyr	  
•  Sten	  på	  række	  eeer	  størrelse	  
•  Selveksperimentere	  –	  spise	  tang,	  

østers	  muslinger,	  fisk,	  bål/grill	  
•  Planter,	  der	  er	  spiselige	  –	  havtorn	  

m.fl.	  
•  Bo	  og	  leve	  ved	  havet	  
•  Både	  Cl	  at	  trække	  –	  skal	  være	  i	  

skalaforhold,	  så	  man	  kan	  se	  hvordan	  
en	  båd	  klarer	  sig	  i	  den	  aktueller	  vind	  
og	  bølgehøjde	  

•  Fortælling	  om	  garnhuset	  
•  Fortælle-‐dage,	  hvor	  der	  bl.a.	  BereMes	  

om	  stedets	  historie	  
•  AkCvitetskalender	  
•  Fang	  muslinger	  

•  Tilbered	  din	  egen	  havtornedrik	  
•  Dyk	  ned	  i	  havet	  
•  Kajaktur	  
•  ÅrsCderne	  afspejles	  
•  Snorkeldykkerute	  med	  wifi	  
•  Personlige	  historier	  om	  fiskere,	  

røverhistorier	  fra	  ventestederne,	  da	  
der	  var	  rofærger	  

•  Plancher	  	  
•  Sælsafari	  –	  robåd/kajak	  –	  sejle	  ud	  og	  

se	  på	  sæler	  tæt	  på	  
•  Intelligente	  bestemmelsesnøgler	  Cl	  

planter	  og	  fisk	  (wifi	  og	  apps)	  
•  Frivillig-‐bank:	  Bank,	  hvor	  man	  kan	  

melde	  ind	  med,	  hvad	  man	  kan	  Clbyde	  
•  Spiseplads	  (bål/grill	  hyMe)	  
•  APPs	  med	  opskrieer	  med	  fisk,	  

muslinger	  og	  anden	  fangst	  
•  Live	  feed	  video	  –	  billede	  fra	  

igangværende	  dyk	  med	  frivillige	  
dykkere	  Cl	  at	  fortælle	  historien	  imens	  
den	  udfoldes	  

•  Til	  gymnasieelever	  og	  seminarister:	  
mulighed	  for	  at	  sejle	  ud	  i	  båd	  for	  at	  
undersøge	  fysiske,	  tekniske	  og	  
biologiske	  parametre	  i	  vandet	  

	  



Den	  Gamle	  Havn	  
	  BEMANDING/ANSVARLIG	  FOR	  DRIFT:	  

	  
•  Frivillige,	  men	  det	  er	  også	  vigCgt	  at	  der	  kommer	  nogle	  fagpersoner	  på	  banen	  
•  Stedet	  kunne	  passes	  af	  turisCnformaConen	  
•  Sejlklubber	  
•  Dykkerklubber	  	  
•  Surferklubber	  
•  Caféforpagter	  kan	  drive	  stedet	  
•  Museet	  	  
•  Danmarks	  Naturfredningsforening	  
•  Den	  Lokale	  Grundejerforening	  
•  Samarbejde	  med	  Turisjoreningen	  om	  akCviteter	  og	  fælles	  info	  
•  Naturskolen	  
•  Naturvejleder	  
•  Struer	  Kommune	  og	  unge,	  der	  er	  sendt	  ud	  i	  arbejde	  
•  Et	  korps	  af	  frivillige	  kobles	  på	  naturvejleder	  (skal	  oplæres)	  
•  Skoler	  og	  virksomheder	  med	  interesse	  for	  området	  
•  Vicevært	  Cl	  at	  passe	  på	  
•  Naturformidler	  står	  for	  vedligehold	  af	  waders	  
•  Oddesundforeningen	  
•  Turisjoreningen	  
•  Virksomheder	  kan	  være	  interesserede	  i	  at	  børn	  og	  unge	  får	  interesse	  for-‐	  og	  bliver	  dygCge	  Cl	  naturfag	  



Den	  Gamle	  Havn	  
Top	  3	  idéer	  	  

1.	  
Navn	  på	  idé:	  ”Grejbank”	  
Beskrivelse:	  Der	  skal	  kunne	  lånes	  diverse	  udstyr	  Cl	  at	  bruge	  Cl	  at	  udforske	  livet	  under	  
havet	  
	  
2.	  
Navn	  på	  idé:	  ”Hav-‐eksperimentarium”	  
Beskrivelse:	  Et	  stort	  akvarium,	  hvor	  man	  kan	  se	  og	  mærke	  og	  føle	  på	  dyrene	  –	  lave	  
undervandsoptagelser	  ”Go-‐Pro”	  
	  
3.	  
Navn	  på	  idé:	  ”En	  projekt-‐pedel”	  –	  ”Koordinator”	  
Beskrivelse:	  
	  



Vandposten	  
FORMIDLING:	  
	  
•  Et	  system	  med	  live	  TV	  fra	  udvalgte	  undervandskameraer	  –	  fremviser	  på	  land	  –	  kombineret	  med	  en	  dykkers	  input	  
•  Bunker	  ved	  Vandposten	  beklædes,	  så	  den	  ligner	  ubåd	  –	  inde	  i	  bunkeren	  laves	  der	  digital	  formidling	  i	  ”koøje”,	  der	  gør,	  at	  

man	  føler	  man	  sejler	  under	  vandet	  
•  Plancher	  med	  fiskene	  langs	  sCen	  fra	  bunkeren	  Cl	  broen	  
•  FantasCske	  historier	  fra	  dyrenes	  verden	  formidles	  
•  Dykkerklubberne	  i	  området	  vil	  gerne	  bidrage	  med	  info	  og	  guidede	  ture	  
•  RekreaCvt	  område	  i	  vand	  og	  på	  land,	  hvor	  der	  kan	  fiskes,	  bades	  i	  ”fatboys”	  eller	  lignende,	  grill,	  evt.	  Undervandsjagt	  
•  Naturvejledere	  ClknyMes	  
•  Bestemmelse	  af	  tang,	  dyr	  som	  samles	  op	  –	  ”bestemmelsesnøgle”	  
•  Unge	  frivillige	  som	  vil	  tage	  en	  tørn	  med	  at	  engagere/formidle	  
•  Undervandsgeotagging	  evt.	  Med	  historiske	  genstande	  fra	  strandingsmuseet	  
•  Kunne	  se/røre/smage	  på	  havets	  dyr	  
•  Guide	  af	  turister	  o.l.	  I	  afgrænset	  område	  med	  snorkel/maske	  
•  Udgravning	  om	  et	  område	  som	  brug	  for	  udsClling	  under	  eller	  over	  vandet	  
•  Tablet/Ipad-‐dykning	  
•  Optagelser,	  der	  viser,	  hvad	  man	  kan	  opleve	  under	  vandet	  
•  Frivillige	  dykkere,	  som	  kan	  undervise	  folk,	  der	  ønsker	  at	  prøve	  at	  dykke	  
•  Digital	  formidling	  med	  ”levende”	  fortællere	  

	  
	  



Vandposten	  
AKTIVITETER:	  	  
	  
•  Dykker-‐/kunstværksted	  med	  mulighed	  for	  stenslibning	  
•  AkCve	  ture,	  hvor	  vi	  som	  dykkere	  kan	  formidle	  og	  optage	  planter	  og	  dyr	  
•  I	  turistsæsonen	  laves	  der	  ”workshops”	  med	  børn	  og	  biologer	  –	  biologerne	  fortæller,	  hvad	  man	  kan	  finde	  under	  vandet	  
•  På	  Sundgården	  skal	  der	  være	  mulighed	  for	  at	  leje	  fiskenet,	  spande,	  fiskeudstyr	  mm.	  	  
•  Fang	  din	  egen	  mad	  –	  Clberedes	  på	  Færgekroen	  –	  muslingesupper,	  rødspæMe	  osv.	  	  
•  Surferparadis/fesCval	  –	  kajakparadis/fesCval	  (skal	  kunne	  Cltrække	  dykkere	  og	  andre	  fra	  hele	  verden)	  
•  KommunikaCon	  med	  dykkeren,	  når	  han	  er	  under	  vandet	  evt.	  m.	  livestream	  
•  Vandstrømme	  –	  følg	  dykkeren	  eller	  bøjen	  
•  ”Spot	  en	  sæl	  først”	  
•  Føleleg	  –	  det	  der	  fanges	  kommes	  i	  en	  pose	  –	  ”gæt,	  hvad	  du	  rører	  ved”	  
•  Samarbejde	  med	  klubber	  à	  Fx	  kajakklub	  om	  arrangement	  a’la	  ”prøv	  en	  tur	  i	  kajak”	  
•  Hands-‐on:	  Føle	  på	  havbundet,	  etc.	  	  
•  Dykkerskole	  
•  Fiskesport	  
•  Dykkersport	  
•  Der	  etableres	  i	  højsæson	  dykkerskole,	  som	  tager	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  turisterne	  med	  ud	  at	  snorkle/dykke	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  interessante	  steder	  

	  



Vandposten	  
BYGNING/INDRETNING:	  	  
•  Redskab	  Cl	  at	  kigge	  under	  en	  urolig	  overflade:	  rør	  med	  glas	  i	  
•  Børnesikker	  adgang	  over	  broen	  
•  Båd	  med	  gennemsigCg	  bund,	  så	  man	  kan	  sejle	  og	  se,	  hvad	  der	  er	  ned	  i	  vandet	  –	  gerne	  med	  undervandskikkerter	  
•  En	  servicebygning,	  hvor	  det	  gamle	  cafeteria	  lå	  
•  Klar	  Cl	  fangsten	  ved	  broen	  ude	  i	  vandet	  
•  Underjordisk	  glastunnel	  
•  Læforhold,	  borde	  og	  stole,	  hvor	  turister	  kan	  modtage	  info	  
•  Akvarier	  el.	  Lignende	  
•  Et	  overdækket	  undervisningslokale	  med	  adgang	  Cl	  mikroskoper	  
•  Glasrør	  i	  vandet,	  der	  gør	  at	  folk	  kan	  gå	  under	  vandet	  og	  se	  på	  det	  liv,	  der	  udspiller	  sig	  i	  vandet	  (se	  Odense	  Zoo)	  
•  Bro	  med	  glasbund	  
•  Placering	  af	  faste	  objekter	  under	  vand	  med	  fokus	  på	  miljøpåvirkninger	  eller	  kunstudsClling	  
•  Personale,	  som	  sørger	  for	  rene	  bygninger	  
•  En	  dykkerpark	  som	  Glyøre	  med	  guidet	  rundtur	  
•  Kontakt	  Cl	  bropersonale	  vedr.	  strøm	  og	  temperaturer	  
•  Tønder	  med	  vand	  
	  
ANSVARLIG:	  
•  Delvist	  ved	  brugerne	  og	  foreningerne	  
•  Turnus	  
•  StøMet	  af	  kommunale	  midler	  
•  Struer	  Kommune	  –	  Evt.	  Infocenter	  Struer	  
•  Frivillige	  og	  folk	  med	  interesse	  for	  livet	  under	  havets	  overflade	  
•  Personale	  fra	  Kommunen	  el.	  Lignende	  skal	  rengøre	  og	  tømme	  affald	  



Den	  Røde	  Tråd	  

•  ”Doverodde”	  har	  rigCg	  mange	  gode	  formidlingsidéer	  –	  et	  inspiraConsbesøg	  værd!	  
•  Info-‐tavler	  igennem	  området	  
•  Opgaver,	  der	  skal	  løses	  og	  evt.	  Afleveres	  hos	  Turistkontoret	  (gavekort	  kan	  vindes)	  
•  Der	  bør	  ansæMes	  folk,	  som	  har	  overordnet	  styr	  på	  akCviteterne	  og	  evt.	  Kan	  uddele	  opgaver	  
•  Arkæologiske	  undersøgelse	  af	  havbunden	  ved	  gamle	  slæbesteder/færgeleje	  med	  metaldetekter	  –	  visning	  af	  fund	  og	  historie	  

fortælles	  
•  Designkoncept	  for	  formidling	  og	  informaCon,	  rutevejledning	  mm.	  	  
•  KreaCve	  værksteder:	  Akvarel	  –	  stenslibning,	  glaskunst,	  keramik	  mm.	  	  
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idéer	  kan	  blive	   	  værd!!	  

Tak	  for	  en	  rigYg	  god-‐	  og	  ikke	  mindst	  
idérig	  workshop!	  	  


