Naturens Rige App

- digital fortælling i landets største landskab
Den gode fortælling er vejen til indlevelse og interesse for et emne eller en egn.
Derfor er det så utrolig vigtig at holde vores fortællinger i live på alle mulige måder.
Ringkøbing-Skjern Kommunes ambitiøse strategi Naturen Rige indbyder til at
borgere og organisationer involverer sig i at viderebringe de mange fortællinger.
Dette ideoplæg bygger videre på Naturens Rige visionen (museets markering)
VISION Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv
og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder
sammen på tværs.
Vækstjydernes hjem - Vi vil indgå partnerskaber lokalt, regionalt og landsdækkende
Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området. Her trækker vi i
hinandens tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør
alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.
Et liv i balance - Vi vil puffe blidt til folk, så de kommer med i de aktives klub
Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får
frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur. Her huserer
aktive borgere, som selv tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter
aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her.
Værtens bedste historie - Vi vil skabe og sprede små sensationer
Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af vores område. Vi har det hele tæt på og
det fortæller vi folk som de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og
lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, som de får lyst til at
fortælle videre.
Natur med pladsgaranti - Vi benytte og beskytte naturen som vores skatkammer
Det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidtstrakte naturområder holder åbent hus
hver dag. Der er plads til alle. Vi skal dele de gode oplevelser og rige muligheder med så
mange som muligt for at tiltrække turister og nye indbyggere.

Grundideen er at indbyde alle i kommunen til at deltage i at formidle den
fælles historie. Projektet skal være drevet af engagerede deltagere, som
frivilligt bidrager til formidlingen af egnens fortællinger.

Projektets indhold vil være:
At digitaliseres kommunens hundredvis af gode fortællinger
og gøre dem tilgængelige via Naturens Riges App i et
kortbaseret system på mobiltelefoner.
I 2017 har EU gjort det ulovligt at lægge roaming-gebyrer på
mobiltelefon - og derfor vil det være attraktivt for turister
såvel som potentielle tilflyttere og lokale borgere.
Dermed slår projektet flere fluer med ét smæk:
● Involvering af det lokale engagement i Naturens Rige
● Formidle de gode fortællinger til turister og potentielle
tilflyttere
● Skaber samarbejde mellem organisationer i
kommunen
● Uddanne børn og unge til at “prale” og “sælge”
områdets fortræffeligheder
Målet er via opbakning til visionen om Naturens Rige - at skabe vækst og tilflytning
ved at aktivere natur- og kulturarven via en intelligent brug af moderne medier.

Konkrete opgaver for projektdeltagerne:
Lokalarkiverne vil involvere deres egne frivillige og borgere i deres område til at
udvælge, illustrere og beskrive de vigtigste fortællinger i deres område.
Sogne/Borgerforeningerne vil involvere de lokale ildsjæle i at placere og nedgrave de
skilte som skal signalere at der er fortællinger tilgængelige.
Ringkøbing-Skjern Kommunes Service &
Digitalisering-enhed vil står for implementering
af fortællingerne i Naturens Riges App
De vil også markedsføre appens muligheder til
kommunens indbyggere og organisationer.
Ringkøbing Fjord Turisme vil stå for
markedsføringen af tilbuddet til områdets turister og turistaktører. De vil også
medvirke til at få oversat informationerne til de relevante sprog.
Ringkøbing-Skjern Museum har rigtig mange fortællinger liggende digitalt bl.a. fra
projekt Drivvejen, som umiddelbart kan overføres og digitaliseres til appen.
Museets undervisningsafdeling Levendelæring.dk vil markedsføre og organisere
undervisningsforløb.
Projektet vil skabe en øget bevidsthed om vores egne fortællinger og lokale historier
- både for børn, unge, voksne og ældre.
Projektet vil begynde med natur- og kulturarven, men vil kunne videreføres med
udsigtspunkter, ruter og m.m.

