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1. Indledning
Syddansk Turisme beskæftiger sig med turismefaglig viden i Region Syddanmark, hvilket omfatter de geografiske dele
Sydjylland og Fyn. Syddansk Turisme er inddelt i flere underafdelinger, hvor hver underafdeling er bygget op omkring
en specifik faglig profil af turismefaglig viden. Leg og Læring er én af disse underafdelinger, som specifikt tilsigter at
formidle og kommunikere viden omkring børn i alderen 3-12 år – og ser således ”barnet som turisten”.
Leg og Læring afholder flere gange årligt vidensfaglige arrangementer med henblik på at styrke den syddanske region i
at modtage børn som turister. Helt konkrete hos Leg og Læring er emnerne marketing til børn og produktudvikling til
børn sat i spil.

Seneste arrangement er en Inspirationstur til Bremerhaven og Hamborg for at se arbejdet med specifikke attraktioner
i henhold til børn og for praktisk at give håndgribelige ideer til produktudvikling af syddanske attraktioner for Leg og
Lærings partnere og interessenter.

1.1 Introduktion og formål med Inspirationsturen
Formidling og kommunikation til børn er det store fokusområde i laboratoriet for Turisme og Oplevelser. I det
afsluttende Egeskov projekt var emnet personlig formidling. I de to nye udviklingsforløb, ”Konger og Dronninger” på
Koldinghus og i den syddanske region” samt ”Mobile rollelege i Fredericia” er der fokus på nye formidlingsmetoder og
audiovisuel formidling samt formidling, hvor børn gennem antagelse af en anden identitet lærer attraktionens
historie.

Af den årsag har Leg og Læring afholdt en inspirationstur til Nordtyskland, hvor partnere i laboratoriet for Turisme &
Oplevelse er blevet inviteret på viden om børn og målrettet formidling til børn.

1.2 Deltagere og forventning
De syddanske partnere og interessenter udgjorde et
team af 23 deltagere, som alle repræsenterede en
attraktion i Syddanmark, hvorunder Nicolai For Børn,
Odense Zoo, Madsby Legepark, Koldinghus, Fjord & Bælt,
Trapholt, Naturama, Terrariet Vissenbjerg, Middelfart
Museum og Danmarks Jernbanemuseum deltog.
Af overnatningssteder deltog Skærbæk Familie Camping,
som henvender sig specifikt til børn. Slutteligt var
Fredericia Turistbureau og Trekantområdet Danmark
med som institutionelle virksomheder.
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Deltagerlisten for inspirationsturen fordelte sig således:
Navn
Jørgen Larsen
Christina Kroer Skov
Iben Hove Sørensen
Heidi Hammer Lings
Axel Johnsen
Nanna Ebert
Poul Bang Nielsen
Majken Nørup
Hans Ibsen
Britta H. Vantore
Kristina Høier Kristiansen
Kristine Karlshøj
Rikke Revsholm
Bjarne Klausen
Jane Hermansen
Lars Nielsen
Nina Collatz Christensen
Klaus Dræby
Morten Jørgensen
Berit Mowinckel
Kirsten Jensen
Trine Nissen
Karsten Rimmer Larsen

Virksomhed
Danmarks Jernbanemuseum
Fjord & Bælt
Fjord & Bælt
Fredericia Turistbureau
Koldinghus
Koldinghus
Madsby Legepark
Middelfart Museum
Naturama
Nicolai For Børn
Nicolai For Børn
Nicolai For Børn
Nicolai For Børn
Odense Zoo
Odense Zoo
Odense Zoo
Odense Zoo
Terrariet Vissenbjerg
Terrariet Vissenbjerg
Skærbæk Familie Camping
Trapholt
Trapholt
Trekantområdet Danmark

Lis Rahbek, foredragsholder og lektor, UCL: "Jeg har glædet mig
meget til dette forum, især fordi at jeg er vant til at kropssproget er
afgørende for forståelsen og opfattelsen af indholdet – og da det er
min første gang med et foredrag i en kørende bus – bliver det
spændende".

Heidi Hammer Lings, turistchef, Fredericia Turistbureau:
"Jeg er her i dag lidt på vegne af flere fronter i Fredericia,
idet vi skal i gang med en bedre formidling til børn. Vi har
planer om at lave rollespil som formidling, så jeg glæder
mig utrolig meget til de steder, vi skal se - og forhåbentlig
får vi nogle gode ideer".
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1.3 Arrangør og baggrund
Syddansk Turisme er grundlagt 1. januar 2008, og har som tidligere belyst underafdelingen Leg og Læring. Leg og
Læring arbejder med målgruppen ”kids” og ”tweens”, som er de to seneste faser lige inden teenagealderen for alvor
slår igennem, og man anser disse som afgørende forbruger i det moderne samfund på højde med andre segmenter.

Værterne for turen udgjorde:
Navn
Anja Højfeldt Jespersen
Jane Hansen
Marianne Ørskov Larsen
Michael Rode
Suzette Ascot

Virksomhed
Syddansk Turisme
Syddansk Turisme
Syddansk Turisme
Syddansk Turisme
Syddansk Turisme

2. Inspirationsturens indhold
Inspirationsturen startede d. 14. december 2010 i Odense for at gøre stop i Kolding, idet mange interessenter og
partnere var fra det jyske ophav. Turen var hele vejen igennem meget fagligt tilsigtet, og derfor var der arrangeret et
foredrag med lektor, Lis Rahbek undervejs fra Danmark til Tyskland.

Inspirationsturen

ramte

over

middag

Deutsches

Auswandererhaus, som imponerede alle deltagerne med
det yderst gennemførte set-up koblet med en solid og
troværdig story-telling. Deutsches Auswandererhaus er
en privatejet opbygget attraktion, som tilsigter at
fortælle historien om de mange tyske udvandrere til
Amerika i datidens Tyskland, hvilket blev formidlet
igennem flere imponerende opbyggede scenarier – alt
set ud fra én udvandres synspunkt. Hver gæst i
attraktionen indtager således hver især sin egen
individuelle rolle fra start til slut ved at påtage sig én af
datidens udvandreres identiteter. Ved slutningen af
attraktionen

erfarede

gæsten

således

om

den

individuelle personlighed, som gæsten havde fulgt,
opnåede den altafgørende test om ”at få lov til at
komme ind i Amerika” - eller om personen måtte vende
tilbage til Tyskland.

Inspirationsturen fortsatte i Klimahaus Bremerhaven med foredrag af Nadja Tietjen, Pädagogik, omkring de
pædagogiske overvejelser tilknyttet formidlingsdelen for Klimahaus Bremerhaven. Herefter bød besøget i Klimahaus
Bremerhaven på individuelle selvstudier af attraktionens opbygning.
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Slutteligt for tirsdagens forløb blev holdet på turen
forelagt Bremerhavens turistinstans, som kunne berette
og

fortælle

om

den

enorme

forandring,

som

Bremerhaven har været igennem de seneste år, og ikke
mindst de målbare positive konsekvenser, som denne
udvikling har været garant for at søsætte med henblik på
forøgelse af arbejdspladser, øget turismeomsætning
samt deslige. Beretningen blev fortalt af Jan Rohrbach,
sales manager, hos BIS Bremerhaven Touristik.
Onsdagen d. 15. december 2010 startede med et besøg på Museum
für Kunst und Gewerbe, hvor et særligt indrettet børneopholdsrum
fik flere af deltagerne til at smide skoene og kravle rundt på lige fod
med

de

besøgende

børnegæster.

Ligesom

med

Deutsches

Auswandererhaus var rummet præget af gennemførthed, og det var
især dette, som gjorde flere af deltagerne betaget af stedet. Niels
Jockel, Leiter, fortalte om de overvejelser, teamet bag indretningen
og fornyelserne havde gjort sig, og hvordan både brugerne i kraft af
børn og forældre havde taget imod attraktionen.

Herefter gik turen imod Hamborgs Julemarked, som årligt tiltrækker
flere julehandlende forbrugere. Dagen sluttede med busturen mod
Danmark og evaluering.
Inspirationsturen var fordelt på to dage med følgende program:
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Dag
Tirsdag d. 14. december 2010

Tidspunkt
Kl. 07.00
Kl. 08.00
Kl. 08.10
Kl. 11.00
Kl. 13.00
Kl. 14.45
Kl. 15.30
Kl. 15.55
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Begivenhed
Afgang fra Odense Banegård
Afgang fra Scandic Hotel i Kolding
Fagligt indlæg: Lis Rahbek – Børns læring og roller
Glückstadt og færge til Wischafen
Deutsches Auswandererhaus
Fagligt indlæg: Aislinn Merz, Leitung Vertrieb
Fagligt indlæg: Nadja Tietjen, Pädagogik
Klimahaus Bremerhaven
Afgang mod hotel
Fagligt indlæg: Jan Rohrbach, BIS Bremerhaven Touristik

Onsdag d. 15. december 2010

Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 11.00
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 15.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30
Kl. 20.30

Morgenmad
Afgang fra hotellet
Museum für Kunst und Gewerbe
Fagligt indlæg: Niels Jockel, Leiter der Kunst und Design Vermittlung
Jungfernstieg
Retur mod Danmark
Pause
Ankomst Hotel Scandic i Kolding
Ankomst Odense Banegård
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2.1 Præsentation af de enkeltstående attraktionsbesøg
Deutches Auswandererhaus (DA) startede I 2006, og blev kåret som årets attraktion i 2007. Siden DA åbnede har
besøgstallet været faldende, og ikke engang en titel som årets attraktion har kunnet øge begejstringen. Besøgstallene
var i 2006 på 237.851 gæster, 2007 på 226.191 gæster, 2008 på 212.564 gæster, 2009 på 209.257 gæster og noteret
pr. oktober for 2010 207.156 gæster. Det er meget overraskende læsning taget i betragtning af, at alle deltagerne var
meget begejstret over formidlingsevnen samt løsning på at undvære og spare fysisk arbejdskraft, men årsagen skal
nok findes i den appeal, som DA har i kraft af sin attraktion, hvor det hovedsagligt er tyskere, som DA appellerer til.
Herunder skal bemærkes, at trods loyaliteten er høj hos DA, så er tidsrummet mellem en tyskers første og andet
besøg meget lang, hvorfor tallet er faldende i kraft med de tyskere, som har oplevet det nuværende DA. DA er klar
over dette, hvorfor de er i gang med tiltag, der skal sikrer, at der er en ”nyhedsværdi” for gengangere, bl.a. i kraft af
flere beretninger fra personer, der udvandrede. Besøgstallene afspejler ca. 75% individuelle og 15% grupper og 10%
skolebørn. Heraf repræsenterer de 15% i kategorien grupper turismen for attraktionen. DA har 30 fuldtidsbeskæftiget.
DA er lokaliseret på den autentiske beliggenhed for datidens immigrationscenter, hvilket i øvrigt også kendetegner
resten af DAs opbygning; autentisk, gennemført og rigtig god story-telling. Via et identifikationskort og tekniske
installationer har DA muliggjort for gæsten at føle sig som en immigrant igennem én af de daværende immigranters
personlighed under hele attraktionens sceneri. Det er en meget anderledes og imponerende indlæringsform, og
mange elementer, som gæsten oplever, fæstner sig stærkt i hukommelsen via den metodik. Tilmed har DA et godt
indrettet børnerum, som drager direkte paralleller til udstillingen, og som har en gennemførthed, som appellerer til
børns sanser, opfattelsesevne og indlæringsmetoder.

Klimahaus Bremerhaven (KB) åbnede dørene den 27. juni 2009, og havde i dets første år ca. 800.000 besøgende,
hvoraf 120.000 var skolebørn. I september måned 2010 rundede besøgstallet allerede 1 million, og dermed blev det
en realitet, at KB er i vækst trods verserende krisetid. KB er garant for 150 fuldtidsbeskæftigede. KB består af 4
udstillinger; ”The Journey”, ”The Elements”, ”The Perspectives” og ”The Opportunities”, som alle sammen omslutter
og beretter om den klimatiske situation i verden. Det er et væsentligt formål for KB at opdrage kommende
generationer i at anvende og bevare miljøet, hvorfor KB har pædagoger ansat som formidlere til børn og grupper.
Temaet er herunder hver gang interaktiv kommunikation fremfor envejskommunikation, idet KBs statistik har vist
dette som den mest lærerige metode. Generelt set er flere af de enkelte lokationer ubemandet, da det i stedet er
involveringen fra gæsten, som sætter dagsordenen. Dette læringsmiljø minder til dels om det danske Danfoss
Universes metode.

Museum für Kunst und Gewerbe (MKG) er en velbevaret attraktion. MKG åbnede første gang i 1874, og har siden
vokset sig større og større – også i anerkendelse fra omverdenen. I 2008 åbnede MKG deres ombyggede kælderareal
med en kreativ og kunstnerisk legeplads for børn. Rummende var individuelt udformet og lavet med henblik på de
respektive opgaver og lege, som de pågældende børn kunne skabe i de individuelle rum. Der er ikke udtænkt én
pædagogisk linje for alle rummene, idet Niels Jockel, Leiter, udtaler, at man i formidlingsafdelingen for MKG
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anerkender, at hvert rum har sit helt eget pædagogiske tilsnit på baggrund af, at børn er forskellige. Det vil derfor
være nyttesløst ikke at omfavne alle grene. Ideen med kælderrummene var, at forældre og børn både skulle kunne
være sammen og adskilte i museet, således forældre kunne fordybe sig i museets udstillinger, mens børnene
oplevede, legede og var kreative under kyndig observation af pædagoger i kælderarealet. Det er i dag blevet en sådan
succes, at flere og flere begynder at booke tid til deres børn – helt uden forældrene nogensinde kommer op fra
kælderen og ser museets udstillinger.

2.2 Bremerhaven
Bremerhaven er en lille hyggelig havneby i den nordvestlige del af Tyskland i delstaten Bremen. Byen har et areal på
78,86 km2 og en befolkning på 114.001 indbyggere (2009). Bremerhaven ligger omtrent 53 km nord for byen Bremen
på østbredden af floden Weser, tæt på dens udløb i Nordsøen. Bremerhaven er grundlagt 1847, og har været markant
ombygget siden 2007, hvoraf havnepromenaden og flere offentlige attraktioner er renoveret med et turismemæssigt
udgangspunkt. På flere områder minder Bremerhaven om dele af Skagen (Skagens havnemiljø) samt stemningen og
infrastrukturen kendt fra Svendborg. Gennemsnitsalderen er 43,45 år, og antallet af ældre borgere har været stigende
siden 2007. Bremerhaven har et stort udbud af attraktioner foruden Deutsches Auswandererhaus og Klimahaus
Bremerhaven i form af ”Stadttheater”, ”Deutsche Schiffahrtsmuseum”, ”Historisches Museum Bremerhaven”,
”Freilichtmuseum Speckenbüttel”, ”Technikmuseum U-Boot Wilhelm Bauer” og ”Zoo am Meer”. Herudover valfarter
mange ”Bäder” i løbet af hele året på grund af den lukrative beliggenhed med vand på flere fronter.

Udvikling i antallet af turister i Bremerhaven siden indeksår 2006:
Årstal
2006
2007
2008
2009

Antal overnatninger
266.000
266.000
285.000
380.000

Antal endagsturister
1.100.000
800.000
900.000
1.400.000

Udvilking i overnatninger
0%
7,1%
33,3%

Udvikling i endagsturister
-27%
12,5%
55,6%

Udviklingen i antallet af indbyggere I Bremerhaven mellem 2004 og 2010:
Årstal
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Antal indbyggere
117.176
116.596
116.500
115.569
114.888
114.493
114.001

Udvikling
0,49%
-0,08%
-0,8%
-0,59%
-0,34%
-0,43%

Kombinerer man udviklingen i turister og endagsturister med antallet af indbyggere, så er det tankevækkende, at en
”stigning i besøg” ikke ”genererer positiv udvikling i antallet af indbyggere”, men faktisk det modsatte; fraflytning.
Dette kan muligvis hænge sammen med, at mange attraktioner er udtænkt som en let medarbejderdrevet attraktion,
hvor formidling hovedsagligt foregår visuelt, auditivt eller på anden vis uden bemanding. Men ser man på udviklingen i
antal arbejdsløse, så er antallet faldet fra 15,2% til 14,7% (2009), hvoraf antallet af både kvinder og mænd i
”socialforsikret” arbejde er steget. Arbejdsløsheden fordeler sig med et fald for både kvinder, udlændinge og unge
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under 20 år, hvortil mænd udgør en stigning til 4.591 arbejdsløse (2009) imod 4.483 arbejdsløse (2008) – en
procentstigning svarende til 2,4%. Mænd, som typisk anses i fysisk krævende og belastende jobs, har været den
primære årsag til nedgangen, og fraflytningen påvirker da også faldet grundet et lavere udgangspunkt i sumtallet.

Vejret har i 2009 kontra 2008 været bedre i Bremerhaven, hvilket måske har en andel i den øgede turisme. Antallet af
solskinstimer steg fra 1.605 timer til 1.684 timer – en forøgelse på 4,9% – hvilket dog langt fra matcher den enorme
forøgelse i turismen. Antallet og typen af attraktioner har bestemt også noget at sige, idet Bremerhavens
tiltrækningskraft steg markant ved opførelsen af Klimahaus Bremerhaven, som i øvrigt har anvendt Bremerhaven i sin
markedsføring og branding – med tilsyneladende samme virkninger i destinationsbranding som Legoland Billund.

3. Evaluering
Evalueringen

er

opdelt

i

interviews

med

forskellige

spørgeskemaundersøgelse blandt alle deltagerne.

3.1 Deltageres kvalitative evaluering vha. interviews
Axel Johnsen, Koldinghus: "Vi har syet kjoler til
rollespil i det sidste halve år, og vi mangler stadig at
få løst gåden om formidling igennem rollespil ud fra
de variable, vi på Koldinghus slås med - ingen stor
økonomi, ingen mulighed for ekstra bemanding til
formidling og ikke mulighed for større indgriben i
vores forskellige rum. Der er kommet rigtigt mange
gode og kreative forslag til at hjælpe os på
Koldinghus, så jeg glæder mig til at komme hjem og
læse dem alle og få et overblik".

Jørgen Larsen, Danmarks Jernbanemuseum: ”Specielt
var jeg glad for de tre meget velvalgte besøgslocations: De var anderledes end det, som jeg mest
ser, og de var forskellige. Det var interessant at se,
hvilke midler, som de bruger for at involvere deres
gæster: Regulær undervisning/leg, effektive og
suggestive miljøopbygninger, og tildeling af rolle som
især i Deutsches Auswandererhaus”.
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Bjarne Klausen, Odense zoo: "Vi er blevet klogere på
4 helt konkrete ting, som vi vil tage med os hjem og
bruge i vores videre arbejde med rollespil i Odense
Zoo, og det er; 1) skab spænding, 2) vær' ik' bange for
at opsætte regler - så gør det - børn kan nemlig godt
lide en initiativstærk spilleder, 3) opfordre til dialog i
stedet for monolog (så får man samtidig mulighed for
at lytte og forbedre sig samtidigt med at barnet lære
bedre) og 4) fællesskab - forældrene skal også
involveres, ellers kommer de kun én gang”.

Heidi Hammer Lings, Fredericia Turistbureau: ”Det,
der nok gjorde størst indtryk, var Udvandremuseet
(red. Deutsches Auswandererhaus)… Jeg vil gå videre
med mine input til Bymuseet, som jo er dem, der skal
udføre det mobile rollespil her i Fredericia”.

”Jeg er imponeret over de børnerum, som de havde
lavet på både Udvandrermuseet og Museum für
Kunst und Gewerbe”.

3.2 Kvantitativ evaluering vha. spørgeskemaundersøgelse
Den kvantitative evaluering gennemførtes til slut under inspirationsturen via et spørgeskema og et herunder indlagt
rating system til at bedømme, hvad der var vigtigst, mest udbytterigt og anvendeligt i egen praksis. Evalueringen
udarbejdes med henblik på iterativt at kunne forbedre de tiltag, som Leg og Læring udbyder i laboratoriet for Turisme
& Oplevelse. Rating systemet er udformet med 5, som angiver rigtig godt og 1, som angiver meget dårligt. Mest
hyppige respons er fremført først i tabellen og dertil med faldende hyppighed nedad.

Spørgsmål 1: I hvor høj grad har oplæggene givet dig ny viden og inspiration på en skala fra 1-5
Type af foredrag
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Rating

Oplæg i bussen v/ Lis Rahbek

2,8

Deutsches Auswandererhaus v/ Aislinn Merz

4,0

Klimahaus Bremerhaven v/ Nadja Tietjen

3,4

BIS Bremerhaven Touristik v/ Jan Rohrbach

2,4

Museum für Kunst und Gewerbe v/ Niels Jockel

3,8

Samlet

3,3
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Spørgsmål 2: Hvad var det bedste ved turen
Type

Antal

Deutsches Auswandererhaus

10

Styrkelse af mit netværk

9

Museum für Kunst und Gewerbe

7

Inspiration til eget brug

6

Klimahaus Bremerhaven

6

Generelt

5

Tankesæt om børns sociale adfærd og kompetencer

3

Det kollegiale

3

Målrettet produktudvikling til børn

2

Julemarkedet

2

BIS Bremerhaven Touristik

2

Viden

2

Maden

1

At være en lille sluttet kreds

1

Spørgsmål 3: Hvilken attraktion inspirerede dig mest
Attraktion

Antal

Deutsches Auswandererhaus

17

Museum für Kunst und Gewerbe

5

Klimahaus Bremerhaven

4

Julemarkedet

1

Spørgsmål 4: Hvad synes du om netværksaktiviteterne på en skala fra 1-5
Type af foredrag

Rating

Netværksøvelser i bussen

3,7

Netværksøvelser på skibet

3,3

Sociale aktiviteter, aftenarrangementet

3,6

Samlet

3,5

Spørgsmål 5: Hvad er vigtigst for dig af følgende emner
Type
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Antal

Ny viden

18

Netværk

12

Andet: Inspiration

2

BREMERHAVEN & HAMBORG

14.-15. December 2010 [INSPIRATIONSTUR MED LEG & LÆRING]

Spørgsmål 6: Hvor har du hørt om inspirationsturen til Bremerhaven og Hamborg
Medie

Antal

Personale, Leg & Læring

10

Nyhedsbrev, Leg & Læring

7

Gennem øvrigt netværk

4

Andet

2

Heraf tilsluttede 25 ud af 25 mulige, at de ville deltage på fremtidige Leg & Læring arrangementer. Inspirationsturen
vurderes til at være en succes, dog med en del kommentarer tilknyttet til tidsaspektet, som blev ændret en del
grundet busproblemer.

Af forslag til forbedring til et lignende arrangement blev foreslået at ”udsende slides forud for turen”, ”længere ture”,
”mindre transport”, bedre tidsstyring”, ”mere tid på egen hånd ved attraktioner”, ”brug af AV udstyr i bussen”, ”brug
af mere buffertid, så programmet ikke er så stringent”, ”udsend arbejdsopgaver inden turen, så det giver lejlighed til
at tænke over forslag mere dybdegående” samt ”udsende deltagerliste på forhånd”.

Herudover blev kommenteret følgende: ”Kanon at tiden i bussen blev udnyttet”, ”Generelt meget fin organisering
med tjek på detaljer, indhold og forplejning”, ”god ide at tvangsblande deltagere af flere omgange, således at man
helt sikkert fik sig et netværk” og ”foredragene på tysk burde være oversat”.

3.3 Ideer og forslag til viden omkring børn
Deltagerne på turen opfordres til at komme med ideer til nye kommende videns arrangementer. Herunder følger en
liste over ideer.

Spørgsmål 7: Har du ideer til fremtidig indsatsfelter og emner for Laboratoriet for Turisme & Oplevelse
Ide
Markedsføring overfor børn og skoler
Visuelle effekter i kommunikation til børn
Medier til børn
Opsætning af skattejagt via mobil, Ipad eller andet medie
Anvendelse af mobil på i attraktioner (WiFi, Bluetooth, QR Readings, MP3 mv.)
Interviewrunde med børn for at kortlægge roller i dagligdagen og hjemmet
Viden omkring børns opførelse med venner, familie, skole o. lign.

Det næste halve år gennemfører Leg og Læring en del videns arrangementer med afsæt i Inspirationsturen til
Bremerhaven og Hamborg. ”Konge og Dronninger og i den syddanske region” og ”Mobile rollelege i Fredericia”, som
er de to foranstående store arrangementer, har især hentet viden fra Inspirationsturen samt Vidensdagen d. 20.
januar 2011.
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Er der spørgsmål til indholdet eller øvrige kommentarer kontakt da venligst

Analysekonsulent i Syddansk Turisme,

MICHAEL RODE
på +45 21 19 79 32
eller pr. mail mr@syddanskturisme.dk.

Projektkoordinator i Syddansk Turisme,

ANJA HØJFELDT JESPERSEN
på +45 23 39 99 52
eller pr. mail ahj@syddanskturisme.dk.
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