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Christiansfeld. Privatfoto
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Nyt forsøg med kloge
skraldespande i
Kolding

120 deltagere fra verdensarvssteder i Island, Sverige, Norge,
Finland og Danmark mødes i dagene den 10. til 13. september
til konference som gæst hos verdensarvssteder Christiansfeld og
Jelling.
Christiansfeld: Der kræses for de
120 deltagere i Den Nordiske
Verdensarvskonference i
Christiansfeld i dagene den 10.
til 13. september. De 120
deltagere mødes om temaerne
Hvordan formidler man
verdensarv i børnehøjde? Og
hvordan takler man de
udfordringer, der kan være, når
en mindre gruppe har et særligt
forhold til verdensarven?

Artiklen fortsætter efter annoncen

HADERSLEV

Live fra landsretten: 31årig kendes skyldig i
dødsvold mod Noah
Annonce

- Det er fantastisk, at vi kan samles og erfaringsudveksle de nordiske
verdensarvssteder imellem. Der er stor variation mellem stederne, men
fællesnævneren er, at vi alle sammen brænder for verdensarven, siger
leder af Christiansfeld Centret, Birgitte Lamp i en pressemeddelelse.

HADERSLEV

I dag afsiger
landsretten sin
kendelse: Få et
overblik over Noahsagen her
SENESTE NYT

Brødremenigheden, kirkepladsen. Privatfoto

Frokost og slotsbesøg
Konferencedeltagerne kan ifølge en pressemeddelelse se frem til et
tætpakket program med spændende oplæg og et indblik i UNESCObyens unikke historie og lokale samarbejde. Det får
konferencegæsterne lov at opleve på tætteste hold, når dagen skydes i
gang med oplæg og besøg på det gamle kongeslot Koldinghus med
mulighed for at opleve jubilæumsudstillingen Magtens Smykker.
Desuden byder dagen på en frokost i historiske rammer på
Brødremenighedens Hotel samt rundvisning i UNESCO-byen spædet op
med smagsprøver på lokale specialiteter.
Blandt oplægsholderne i Christiansfeld er bl.a. Brødremenighedens
præst Jørgen Bøytler, direktøren for Thingvellir National Park Einar À. E.
Sæmundsen og Park Ranger i Ilulissat Aaron Emil Petersen.
Som afslutning på konferencen skal deltagerne en tur til Vadehavet, der
som det 3. verdensarvssted i Syddanmark, bliver et ﬂot punktum på
nogle hektiske dage.
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Fiskerikontrollen klar med
bøder til ulovligt ﬁskeri
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Sådan øger du beskyttelsen
af dine IoT-produkter
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Majshøsten er næsten i
hus - bare ikke i
Vestjylland
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Fuld polak er fundet på
motorvej efter timelang
eftersøgning
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Rekordstor andel af de
unge tager
erhvervsuddannelser
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Vibeke rykkede sin cafe til
Lyngbowl for et år siden: Jeg har fået et pra...
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Virksomhedseftersyn – er
du bedre end dine
konkurrenter?
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Varmen vender tilbage og
kan give op til 25 grader
tirsdag
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Tvunget til at lukke:
Historisk kro kan ikke
ﬁnde ny forpagter
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Bagmandspolitiet
efterforsker sag om
industrispionage hos
Lego-arving
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Husker du Jens Peders
kæmpegræskar på 500
kg: Nu må han opgive
drømmen
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landet ind til hende
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TØNDER

Kvælertag, skub og
mobning: Lærer anmeldt
for vold

SØNDERJYSKE FODBOLD

Mesterligt, SønderjyskE:
Sådan får man en
mesterskabskandidat til
at ligne et midterhold

REGIONALT

Langsomme Ambulance
Syd møder kritik og krav
om straf

VEJEN

De stortrives som
forstanderpar
INDLAND

INDLAND

Udvikling er vendt: Unge
voksne vil bo i provinsen

KOLDING

Nyt forsøg med kloge
skraldespande i Kolding

Annonce

VARDE

Budgetforlig indgået i
Varde Kommune

NAVNE AABENRAA

50 år som spejder: Finn
har mod på meget mere
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