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Jelling / Vejle

Julemarked skal skabe ekstra
stemning til juletræstænding
Jelling Turist- og
Handelsstandsforening har indført
nye tiltag for at
forny årets
juletræstænding
Af Vibeke Frost Oxholm
viox@vafo.dk

Jelling - Er der en tid på
året, hvor de fleste går meget op i faste traditioner, er
det julen. Derfor er Jelling
Turist- og Handelsstandsforening også spændte på at se,
hvordan børn og forældre
vil reagere i år, når byen den
første søndag i advent skal
tænde det store juletræ på
Gorms Torv. I år bliver tingene nemlig ikke helt, som
de plejer.

Hele byen skal i fokus

- Vi har valgt at forsøge at
forny juletræstændingen
lidt i år og gøre tingene lidt
anderledes, men stadig med
respekt for det traditionelle
arrangement, siger Ole
Grangaard Olesen, koordinator omkring juletræstændingen for handelsstandsforeningen.
Et nyt tiltag er i år, at julearrangementet kommer til
at starte ved Østerbydammen, hvor foreningen har

hørt forlydender om, at julemanden gemmer sig. Han
skal findes. Derefter vil der
ved Rema 1000 være forskellige aktiviteter for børn
fra klokken 13 til cirka 13.50,
inden alle børn og voksne
kan følge julemanden frem
til juletræstændingen på
Gorms Torv.
- Ideen med at inddrage
Østerbydammen og pladsen
ved Rema i juletræstændings festen er udsprunget
af, at vi i Jelling Turist- og
Handelsstandsforening gerne vil arbejde for, at hele
byen sættes i fokus og føler
sig inddraget. Det er et lille
skridt, men forhåbentligt et
godt signal om vores gode
vilje, siger Irene Uhrbrand,
formand for handelsstandsforeningen.

En tyver at snolde for

Omkring klokken 14 forventes julemanden og et forhåbentligt stort følge at være
fremme ved Gorms Torv.
Her vil der som noget nyt
være opstillet en række boder, hvor lokale foreninger
og medlemmer af handelsstandsforeningen sælger diverse gode sager som eksempelvis
pandekager,
varm chokolade, æbleskiver, konfekt og julepynt.
- Idéen med boderne udspringer af et forslag, der
blev lagt ud på facebook-si-

Juletræstænding

Arrangørerne af juletræstændingen opfordrer alle børn til at tage en nissehue på for at gøre stemningen ekstra julet. Det må meget gerne være nogle anderledes og specielle nissehuer, lyder opfordringen.
arkivfoto: Mette Mørk

den ”Det sker i Jelling” for et
par år siden, om at lave et
juletorv i stil med, hvad man
har i andre byer for at gøre
juletræstændingen endnu
mere festlig. Den idé har ligget og ulmet et par år, og nu
tager vi så fat i den og gør
det i første omgang til et pilotprojekt i år og ser, hvordan det bliver taget imod, og
om det eventuelt skal ud-

bygges til næste år, siger Ole
Grangaard Olesen. I stedet
for de traditionelle godteposer, som børnene plejer at få
udleveret, får de i år i stedet
”en juletyver”, som kan bruges i de forskellige boder.
- Idéen med et levende juletorv er rigtig god, men den
vil kun lykkes, hvis de, der
skal investere tid og penge i
det, oplever, at de kan få et

overskud ud af det. Derfor
skal ’pose-ombytningen’ ses
som en måde at sikre, at
bodholderne kan få noget
ud af det økonomisk, forklarer han.
Jelling Turist- og Handelsstandsforening er nu meget
spændt på, hvordan ændringerne i år bliver modtaget.
- Vi håber, de her tiltag

n Kl. 13: Rema 1000 står for
aktiviteter for børn. Samtidig
skal julemanden findes et sted
i Østbyen
n Kl. 13.30: Boderne på
julemarkedet ved Gorms Torv
åbner
n Kl. 13.50: Fælles afgang fra
Rema 1000 sammen med julemanden frem til juletræet på
torvet
n Kl. 14: Julemanden og alle
børnene bydes velkommen af
Jelling Turist- og Handelsstandsforenings formand
Irene Uhrbrand
n Kl. 14.10: Når julemanden er
ankommet vil Niels Kjærgård og
Kim Steffensen stå for at bygge
to store julebukke med hjælp
fra alle børnene
n Kl. 14.30: Rune Koret
under ledelse af Ulla Fomsgaard
vil synge julesange
n Kl. 14.45: Juletræet tændes,
og dansen begynder
n Kl. 15.15: Dansen slutter og
børnene får hver deres ”juletyver”, som de kan købe for
i boderne

kan være med til at opbygge
en endnu bedre julestemning for hele familien, siger
Ole Grangaard Olesen.

Godset byder på
julestemning
For tredje år i streg
inviterer Haughus
til julemarked
henover de næste
tre weekender
Af Vibeke Frost Oxholm
viox@vafo.dk

Jelling - Vil man gerne i rigtig julestemning, er der god
mulighed for at komvme det
på Haughus Gods de kommende tre weekender, hvor
der for tredje år i streg holdes julemarked.
Op mod 70 udstillere vil i
de tre weekender stå klar til
at sælge alverdens alverdens
juleting og sager, og måske
man her kan finde nogle af
de første julegaver eller
værtindegaver til de ommende julefrokoster. Der vil
være åbent både i kræmmerstalden, i gårdbutikken
og i den gamle kostald, ligesom der i anledning af jule-

markederne også vil være
åbent i privaten på førstesalen, hvor der også vil stå udstillere klar. Pladehulen,
hvor man finder over 10.000
lp’er, vil også være åben alle
tre weekender.dspladsen vil
I caféen bliver der serveret forskellige gode sager, og
på gårdspladsen vil være
mulighed for at købe, gløgg
og hjemmelavet æbleskiver,
juletræer, dekorationer og
andre julegodter i de udendørs stande.
I løbet af markedsdagene
har børn også mulighed for
at møde julemanden, som
vil gå rundt og dele nissehuer og lækkerier ud til de artige børn. Det sker klokken
11-12 og igen klokken 14-15.
Sidste år blev markedet i
løbet af de tre weekender
besøgt af godt 4.500 gæster.
Julemarkedet er åbent de tre
kommende weekender i november, både lørdag og søndag klokken 10-16. Det koster 20 kroner i entré.

Op mod 70 stande med en blanding af udstillere og kræmmere sørger for, at der er noget for enhver smag at købe, når Haughus kalder til
julemarked de næste tre weekender.
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