Opsamling arbejdsgruppemøde Verdensarvsdag d. 14.1.15 kl. 17-20 i Snurretoppen
Deltagere: Torsten Paridon, Erik Trøigaard, Anne Veng (Snurretoppen), Jane Sandgaard (start og slutning af
mødet) samt Site Manager Naja Habermann (referent). Ekstern konsulent: Rasmus Visby.
Hjørneflag (rammen for vores arrangement):








Verdensarv
Åbent for alle
Kommunikere bredt
Hele Stevns
Tidspunkt: forår 2015
Central lokalitet
Dialog

Intentioner











Det store perspektiv på verdensarv
Skabe: Forståelse
Medejerskab
Tillid og dialog
Fællesskab
Synlighed
Møde folk, invitere indenfor
Signalere ”vi ved ikke alt, men kom og vær med”
Punktere myter/ misforståelser
Utraditionelt arrangement, uhøjtideligt
Underholdende, kig forbi, uforpligtende
Vise mangfoldighed og mange interesser
Få flere involveret i verdensarv (fx i arbejdsgrupper)

Forslag til aktiviteter









Info (fx oplæg/ inspiration, stande, foldere, interviews på scenen)
Dialog (fx debat på scenen, spørgehjørne, diskussionshjørne, mød Site manageren)
Mad og drikke
Musik?
Underholdning fx biograffilm i salen
Se, smag, mød Verdensarvsprodukter (stande for erhvervslivet)
Konkurrence (fx quiz eller fotokonkurrence)
Mobil udstilling udendørs

Der var diskussion og brainstorm omkring ovenstående og der blev aftalt følgende:



Arrangementet skal have fokus på den positive stemning, stoltheden og glæden omkring
verdensarven, som er den perfekte anledning til at samle folk
Arrangementet skal være med til at vise at der sker noget som følge af verdensarvsoptagelsen









Vi er vilde med idéen om at lave noget blivende, som varer længere end verdensarvsdagen (mobil
udstilling/ campingvogn, permanent udstilling om verdensarv i Snurretoppen eller andre steder
mm.)
Vi lægger os fast på Snurretoppen som lokaler
Datoen for arrangementet bliver lørdag d. 18. eller 25. april 2015. D. 9. maj blev diskuteret, men
der kan borgmesteren ikke.
Tidspunkt: kl. 10-14 plus efterfølgende biograffilm, om muligt
Vi skal invitere flere med i arbejdsgruppen samt kontakte evt. medvirkende (som gerne må, men
ikke behøver, at være med i arbejdsgruppen).
Vi skal arbejde aktivt for at få borgere fra den anden side af Tryggevælde Å til at komme (gratis bus,
kontakt til Borgerforening, kendis fra Hårlev som ’ambassadør?).

Hvem gør hvad?
Naja Habermann kontakter Jesper Milan, Peter Henrik Tesdorph (om fanfare), Rasmus Jørgensen (Jurakalk),
Tim Warner (Store Heddinge Handelstands- og Borgerforening) og Jens Hansen (Bonderøv og Livsnyder).
Desuden undersøger hun om der kan lånes film fra geocenter Møns Klint og afklarer mulighed for at
afspærre gaden udenfor.
Torsten Paridon kontakter Arne Egaa (journalist Køge Dagblad, kendis Hårlev.
Erik Trøigaard kontakter sportsforeningerne på Stevns og stiller sin ekspertviden om tryk af fotografisk
materiale til rådighed.
Anna Veng kontakter Trine Bonde (kunstner) vedr. evt. udstilling og Grete Fisher (Stevns Amatørscene) om
revyen ”En streg i kridtet”. Anna har kontakten til Snurretoppens øvrige frivillige, som nok gerne vil være
med i arrangementet.
Rasmus Visby kontakter videnskabsjournalist til evt. interview på scenen med direktør og Site Manager.
Mobil udstilling (campingvogn) er Naja Habermann ansvarlig for.
Al presse går via Naja Habermann.
Janne Sandgaard, Stevns Kommune og Thomas Christensen, Stevns Erhvervsråd er ikke med i
arbejdsgruppen, men vil gerne følge projektet og give løbende feedback.

Næste møde
Afholdes d. 3.2. kl. 17-18.30 på Stevns Naturcenter. Inviter gerne nye med i arbejdsgruppen!

Referent: Naja Habermann

