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Stor interesse for at blive lærer
Unge tager godt
imod ny mulighed
for at starte på
læreruddannelsen
om vinteren
JELLING - 2016 ser i dén grad

ud til at blive et flot år for
Læreruddannelsen i Jelling.
Vi skal nogle år tilbage for at
finde en så stor interesse for
at læse til lærer i Jelling, som

vi oplever lige nu, siger Annette Falk, uddannelseschef
for Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling.
Reaktionen kommer i forbindelse med fristen for at
søge om optagelse på Læreruddannelsen i Jelling fra februar. Det er første gang,
der er studiestart på læreruddannelsen om vinteren.
Håbet var at nå op på 25
ansøgere. Det mål er nået allerede en uge før, ansøg-

ningsfristen udløber.

Så rigtigt

- Vi valgte at satse på vinterstart, fordi vi vurderede, at
mange unge ville se en fordel i allerede at kunne begynde en uddannelse i februar. Det passer perfekt til
de unge, der efter gymnasiet
gerne vil bruge et halvt års
tid på et højskole- eller udlandsophold, siger uddannelseschefen.

Det har vist sig, at det var
rigtigt set. Det er især unge,
der har taget det nye tilbud
om vinterstart til sig. 60 procent af ansøgerne er mellem
18 og 25 år.

Pavestolt

Den store søgning til læreruddannelsen glæder ekstra
meget i en tid, hvor mange
kommuner i regionen efterspørger uddannede lærere.
- Det her viser, at vi som

uddannelsesinstitution kan
leve op til vores forsyningspligt. Det er altafgørende, at
vi kan det. Både for vores
egen skyld, men i særdeleshed også for skolerne, børnene og samfundets skyld.
Når det så er sagt, vil jeg da
ikke lægge skjul på, at jeg er
pavestolt over, at det her
også viser, at vi er et attraktivt uddannelsessted. Der er
lavet et enormt stort stykke
arbejde det seneste år for at

etablere flere fleksible tilbud, så vi kan tiltrække flere
ansøgere. Det arbejde er vi
kommet i mål med takket
være en kæmpe arbejdsindsats fra medarbejderne, siger Annette Falk.
Sidste frist for at søge om
optagelse på Læreruddannelsen i Jelling fra februar er
ild
den 1. december.

Østerbydammen fejret med afsløring af sten
Hedeselskabet har
givet 150.000
kroner til
renoveringen af
Østerbydammen
Af Leif Baun
leba@vafo.dk

JELLING - En sten fundet på

Vandel Flyveplads blev slutstenen på forskønnelsen af
Østerbydammen.
Den bærer dammens
navn og en plade, der fortæller, at Hedeselskabet har
støttet projektet.
Støtten er på 150.000 kroner, hvilket placerer Østerbydammens renovering i
mellemklassen af projekter.
De mindre projekter får
25.000 kroner, mens de store er oppe omkring den halve million kroner.

Meget tilfredse

- Nu er vi færdige og meget
tilfredse. Jeres opbakning
har betydet meget, sagde
formanden for Østerbydammens venner, Jørgen Svane
Schmidt, henvendt til for-

eningens medlemmer, som
der er ca. 120 af.
Viceborgmester Søren Peschardt (S) kaldte Østerbydammen en del af kulturarven. Ud over at være en
gammel sø er den også en
del af et moderne sammenhold.

I gør en forskel

- Vi er glade for, at I kaster
jer ud i det - og passer området. I gør en forskel her. Det
er bare godt gået, sagde han
blandt andet.
Byrådsmedlem, Jens Ejner Christensen, Vindelev,
er medlem af Hedeselskabets bestyrelse. Avisen
spurgte ham, hvorfor projektet i Jelling var godt for
hedeselskabet.

Spot-on for hedeselskab

Han forklarer, at Hedeselskabet er en gammel forening, der ikke skal betale
de indtjente penge videre til
aktionærer. Derfor har den
mulighed for at bruge midler på dels nogle undersøgelser og dels til naturforskønnelse. Det er lige fra
Den kongelige Veterinær-

Hedeselskabets kommunikationsdirektør Christian Bo til venstre og viceborgmester Søren Peschardt løftede sløret for den sten, der
bærer Østerbydammens navn.
Foto: Mette MØrk

højskole på Frederiksberg til
Østerbydammen og Kongenshus Mindepark, der har

nydt godt af tilskud.
- Det er et overskueligt
projekt, hvor folk i området

for en ekstra værdi fra naturen. Det er spot-on for vort
område. I år har vi brugt lidt

ekstra, fordi vi har 150 års
jubilæum, siger han.

Julen tændt i strålende sol
Turist- og Handelstandsforeningen
samlede omkring
300 om juletræet
på Gorms Torv
søndag eftermiddag
Af Leif Baun
leba@vafo.dk

JELLING - Så kom julen til Jelling. På en himmelblå dag i
strålende solskin blev juletræet tændt på Gorms Torv.
Formanden for Jelling Turist- og Handelsstandsforening, Irene Uhrbrand, gætter på, at omkring 300 deltog.

- Vi havde lavet nogle ændringer i år, som skulle
strække arrangementet lidt.
Det synes jeg, vi opnåede.
med et højere aktivitetsniveau end ellers. Vi vil så gerne have mest mulig liv i byen
og leg på både højen og torvet, fortæller Irene Uhrbrand. Hun tilføjer, at nogle
forældre havde noteret sig,
at arrangementet havde flere aktiviteter end tidligere.
Et af de nye indslag var
Runekoret, der manede julestemningen frem.

20 runekroner

En af nyhederne var byggeri
af julebukke af halm. Det var
populært, og det var det også at rode rundt i halmdyngen bagefter.

- Jeg tror moderne børn
glædes ved højere aktivitetsniveau – og det havde vi i dag
med julebukkene, hestevognskørsel og juletyveren,
vurderer Irene Uhrbrandt.
I stedet for den traditionsrige godtepose fik børnene
en specialtrykt seddel på 20
runekroner, som kunne bruges i forskellige boder på
torvet. Det gav nogle køer,
og nogle steder fik man sedlen vekslet til rigtige penge,
fordi der var udsolgt.
- At nogle får udsolgt, tager vi som en succes. Det er
altid vanskeligt at beregne,
vor mange der kommer til
sådan et arrangement, siger
Irene Uhrbrand.

Turist- og Handelsstandsforeningen i Jelling samlede flere hundrede til dans om juletræet søndag.
Foto: Morten PaPe.

