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Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 550 0 0 0 

I alt kassefinansieret 550 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Formidlingen af Christiansfelds og Brødremenighedens historie, samt formidlingen af, hvad det 

vil sige at være verdensarv står på fire overordnede ben: 

- By-rundvisninger 

- Udstilling og mødet med gæsten i Butikken 

- Formidling til daginstitutioner og skoler 

- Hjemmeside og digitale platforme 

 

Igennem de seneste år er by-rundvisningerne professionaliseret, og der er udviklet på 

forskellige koncepter, således at der tilbydes forskellige historiske ture. Alle ture foregår på 

dansk, engelsk og tysk. Omkring 600 om året. Der er udviklet på formidlingen til 

daginstitutioner og skoler således, at der ligger forskellige tilbud under Skoletjenesten, 

hjemmesiden er relanceret og Centret har været med i et regionalt projekt omkring formidling 

til både det tyske og engelske marked via Facebook. 

 

Etablering af en gedigen og nytænkende basisudstilling i udstillingslokalerne i Christiansfeld 

Centret er det naturlige næste skridt for at videreudvikle og styrke kvaliteten omkring 

formidlingen af kernefortællingen og verdensarven.  

 

Siden den første plancheudstilling efter udnævnelsen til verdensarv i 2015 med en overordnet 

fortælling omkring Brødremenighedens historie og det store renoveringsarbejde, har konceptet 

for formidlingen i udstillingslokalerne været båret af særudstillinger med varieret fokus på 

kernefortællingen og verdensarven, og man kan på egen hånd dykke ned i fortællingen på en 

flersproget touch skærm. 

 

Ny basisudstilling 

Som det angives i Grundlag for Byrådets arbejde 2018-2021: ”ønskes formidlingen af den 

unikke UNESCO verdensarv videreudviklet – gerne med nye greb og platforme for at nå nye 

målgrupper af både turister og borgere.” 

 

Med en ny basisudstilling kan formidlingen både nå nye målgrupper samt fungere som et 

udgangspunkt og supplement til den konkrete og analoge byrundvisning samt 



undervisningsforløbene for børn og unge. Den vægtigste ny målgruppe, der vil kunne nås, på 

en helt anden måde end på nuværende tidspunkt, er børnefamilien og familier med tre 

generationer, der ønsker en fælles oplevelse. Både blandt borgere og turister. 

 

De søgte midler på kr. 550.000 forventes anvendt således:  

Trin 1, ultimo 2020 

Kr. 50-100.000: Udvikling af et udstillingskoncept, der skal anvendes som udgangspunkt til 

fondssøgning samt endelig udvikling og opsætning af udstilling. Eksternt firma driver proces i 

samarbejde med Centret. 

 

Trin 2, primo-medio 2021 

Fondssøgning af forventet kr. 500.000, der kan matches med egenfinansieringen på ditto, til at 

samlet udstillingsbudget på ca. 1 mio. Centret udfører fundraising. 

 

Trin 3, medio-ultimo 2021 

Opbygning og opsætning af ny basisudstilling i samarbejde med eksternt firma. 

 

Frem til trin 3 vil der opsættes en planche-udstilling med kernefortællingen på skrift og i 

billeder som afløser den nuværende særudstilling om genforeningen, der forventeligt løber 

2020 ud. 

 

 


