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Julefrokost i butikkerne  har været en tradition på Jellingegnen i   
mindst 15 år. Her ses fra højre Niels Kjærgaard, Søren Mols, Poul 
Bødker, Jonna Kjærgaard og Sigrid Bødker i Pia Davidsens butik. 

Over 300 ville se 
de nye lejligheder, 
som Jelling Bolig-
selskab udlejer fra 
foråret

Af Leif Baun
leba@vafo.dk

JELLING - Det var helt over-
vældende og en god ople-
velse for Jelling Boligsel-
skab.

Sådan lyder formanden 
for boligselskabet, Niels 
Barkholts, kommentar til 
fremmødet, da boligselska-
bet fredag holdt åbent hus 
og fremviste 25 nye lejeboli-
ger ved Grangaard Allé og i 
Det gamle Bibliotek på Jern-
banevej. 

Der er ikke tal på hvor 
mange gæster, der lagde ve-
jen forbi, men der var nær-
mest trafikkaos på Granga-
ard Allé. Boligselskabet 
skønner, at der har været 
over 300 til de to arrange-
menter. Antallet på aktiv-
ventelisten til de nye boliger 
var før dagen på over 120, og 
med dagens åbent hus ar-
rangement, er tallet blevet 
endnu højere.

- Mange udtrykte, at det er 
nogle dejlige boliger med 
god beliggenhed. Med den 
overvældende store interes-

se for de nye boliger forven-
tes alle boliger udlejet pr. 1. 
marts, forudser Niels Bark-
holt.

Der var meget stor inte-
resse for at se og høre om 
boligerne. En hel del  af gæ-

sterne benyttede også lejlig-
heden til at melde sig ind i 
Jelling Boligselskab. Det kan 
ske eksempelvis via www.
domea.dk. 

Der blev uddelt pjecer om 
boligerne og et ark med fak-

ta om priser, indskud og 
størrelser. En fire værelses 
lejlighed på 106 kvadratme-
ter kommer til at koste 8.069 
kroner pr. måned plus for-
bug af vand, el og varme. En 
tre værelses lejlighed på 90 

kvadratmeter kommer til at 
koste 7.002 kroner pr. må-
ned. Disse to priseksempler 
gælder boliger ved Granga-
ard Allé.  Boligselskabet no-
terede i øvrigt på åbent hus-
dagen, at nogle af medlem-

merne, der ønsker en bolig, 
står registreret som passive 
på ventelisten. Niels Bark-
holt gør opmærksom på, at 
man skal sikre sig, at man 
står som aktivt søgende, for 
ellers får man ikke tilbudt en 
bolig.

Tilbud kommer snart
I denne uge får de første 50 
på ventelisten tilbud om bo-
liger ved henholdsvis 
Grangaard Allè og Det gamle 
Bibliotek. Erfaringsmæssigt 
vil cirka hver fjerde af de, 
som får tilbudt at leje en bo-
lig, underskrive lejekontrak-
ten. Efter første runde vil 
der komme nye runder, ind-
til alle boliger er udlejet.

Stort rykind hos boligselskab
Jelling Boligselskab havde 
 stor succes med sit åbenthus- 
arrangement i fredags. Over 
300 skønnes at have kigget 
nærmere på de nye lejeboliger, 
der ventes indflytningsklare 
omkring 1. marts.   

FOtO: BeNNy F. NielSeN

JELLING - En 52-årig kvinde 
fra Vejle mistede søndag 
morgen klokken 8 sin sorte 
mobiltelefon på asylcentret, 
Søndervang 2 i Jelling.

- Mobiletelefonen er en 
Samsung Galaxy S7, oplyser 
vagtchef Kent Midtgaard, 
Sydøstjyllands Politi. 

Stjal mobiltelefon på asylcentret 

En stribe af Jellings 
butikker bidrog 
med hver en ret til 
en julefrokost i går

Af Leif Baun
leba@vafo.dk og Benny F. Nielsen (foto)

JELLING - Ni af Jellings butik-
ker sørgede i går for, at de-
res gæster ved at gå den rig-
tige tur rundt i byen kunne 
få en komplet julefrokost. 

Radio- og tvbutikker har 
en helt bestemt lugt på 
grund af de mange elektro-
niske apparater, de indehol-
der. Men i går havde indekli-
maet i Jelling Radio og Tv en 
ekstra dimension, fordi der 
blev serveret frikadeller og 
rødkål.

Konceptet så ud til at blive 
vel modtaget af kunderne. 
Der var straks fra start søg-
ning på bordenes glæder. 

Det er en af Jellingegnens 
juletraditioner, der afvikles 
tredje søndag i advent, og 
sådan har det været i en del 
år.

- Vi har lige stået og snak-
ket om det. Vi mener, det 
må være 15 år efterhånden, 
vurderede Claus Frederik-
sen fra Jelling Radio og Tv. 
Her serverede man en gang 

sylte, men det var ikke så po-
pulært hos kunderne, og så 
overtog man frikadellerne. 
På forhånd fordeles retterne 
mellem butikkerne, så ikke 
alle stiller med småkager!

Jelling Bryggeri i Runecen-
tret var rykket ind hos Butik 
Pia David. 

- Det har vi gjort for at ska-
be en god stemning hos Pia. 
Det er vigtigt med samarbej-
de blandt butikkerne, siger 
Niels Kjærgaard. Den tidli-
gere borgmester er én af ve-
teranerne i Jellings erhvervs- 
og butiksliv gennem fire år-
tier og understreger, at Jel-
lings handelsliv har brug for 
opbakning og at kræfterne 
samles.

Et særligt indslag stod Ca-
fé Sejd for med pakkeleg.

Butikkerne gav julefrokost

1 » Vælg din avis.
2 » Lav din annonce.
3 » Vælg indrykningsdato og evt. flere aviser.
4 » Betal online – færdig.

          Hurtigt og nemt på annoncebyg.dk
Lav og indryk din egen annonce

JELLING - Som en del af sin 
sidste store tour lægger Pe-
ter Belli vejen forbi Byens 
Café den 24. marts, klokken 
20.

Han har haft en længere 
karriere end de fleste på den 
danske rockscene – og har 
både varmet op for The 
Beatles, gået i byen med Rol-
ling Stones og været den før-
ste langhårede rockstjerne i 
DK. Han udgav sin første 
single i 1964, har haft utalli-
ge hits igennem karrieren - 
og er stadig mere levende 
end de fleste, når han indta-
ger scenerne rundt om-
kring.

Men nu er rebellen blevet 
en statelig ældre herre på 73 
år. Så efter endnu en turne 

næste år vil han - stort set - 
gå på pension!

Han har givet tusindvis af 
koncerter, indspillet over 40 
albums, hvoraf det sidste er 
helt aktuelt. 

Derefter skruer Peter Belli 
ned for tempoet og kører 
band-bussen i garagen. Det-
te betyder ikke, at han læg-
ger musikken på hylden, 
men at han siger farvel til de 
store koncertturnéer og ful-
de albumindspilninger. 

Arrangører af koncerten 
er Jelling Musikforening og 
Jelling Musikfestival.

Billetter til 225 kroner 
stykket kan købes i Byens 
Café, Jelling og online på 
www.billetto.dk/peter-belli. 
Billetsalget er begyndt. 

Peter Belli siger farvel

Hos Nina Seerup (til højre) i D’Sign & Coffee  var blandt andet tre 
generationer af familien Sallingboe på besøg og kunne nyde et 
stort udbud af lækkerier.


