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Jelling / Vejle
Bridgeresultat
JELLING - Ved mandagens
bridge for seniorer spilledes
parturnering i to hold med
følgende resultater:
Grøn række:
Nr. 1: Ejner Faber Christensen og Egon Brill.
Nr. 2: Kalle Mattiassen og
Svend Vestergaard.
Nr. 3: Stinne Hansen og
Grethe Pilgaard.
Blå række:
Nr. 1: Mona og Knud Jørgensen.
Nr. 2: Jørgen Mols og Jørgen Aarhus.
Nr. 3: Tonny Christiansen
og Børge Petersen.

Ud at gå i flot sol
JELLING - Cirka 30 deltagere

i ”Ud at gå” fik en gåtur i flot
sommersol til Kongernes Jelling. Museumslederen Hans
Ole Matthiesen viste rundt.
Da der var 10 kørestolsbrugere, blev det en lang rundvisning med de mange elevatorture til anden sal og op
på tagetagen. Det gjorde
godt med fælles kaffebord
inden hjemturen.
Næste tur er tirsdag den 14
juni. Der er gratis fælles kaffebord med sang af danske
sommersange ude i skyggen
af de store træer på græsset
ved svanernes sø. Turen begynder fra Højagercentret
klokken 14.30. Alle er velkomne, også nogle der kan
skubbe en kørestol.

Lav og indryk
din egen
annonce
Hurtigt og nemt
på annoncebyg.dk
1 » Vælg din avis.
2 » Lav din annonce.
3 » Vælg indrykningsdato
og evt. flere aviser.
4 » Betal online – færdig.

Byens gamle flagborg er
blevet restaureret
Pludselig stod der
en nævefuld flagstænger med flag
på Gorms Torv.
Jelling Turist- og
Handelsstandsforening stod bag
Af Leif Baun
leba@vafo.dk

JELLING - Mandag aften dukkede en ”dims” frem, der ikke har været set længe: Flagborgen fra den hedengangne borgerforening i Jelling.
Den er blevet sat i stand, og
den vil kunne mødes ved
fremtidige arrangementer i
byen.
Formanden for Jelling Turist- og Handelsstandsforening, Irene Uhrbrand fortæller:
- Flagborgen er cirka 25 år
gammel og den blev til tilbage i borgerforeningens
tid. Den er netop blevet restaureret og malet. Samtidig
har Jelling Turist- og handelsstandsforening fået malet flagstængerne, vasket og
monteret flagene. I aftes afprøvede vi så det hele. Det
virkede fint, og flagborgen
er klar til brug ved kommende arrangementer i Jelling.
Det færdige arbejde blev
markeret med et grillarrangement på Gorms Torv.

Flagallé ændret

Jelling Turist- og Handelsstandsforening har dermed
45 flagstænger der er i orden. Der opsættes i dag 28
flagstænger. Det er flagstænger på fire meters længde.
De flagstænger, der defekte i
bunden, er blevet forkortet
og anvendes til Flagborgen.
Ikke alle flagstænger står
lodret. Det skyldes, at røre-

Først på ugen holdt Jelling Turist- og handelsstandsforening et medlemsarrangement, hvor man blandt andet fik sat skik på en flagborg
fra borgerforeningens tid. Privatfoto: Emma Stender Thomsen og Mathilde Rosendal

ne (flagstangsholdere), der
er monteret i fortovet har
forskubbet sig under det nyligt overståede kloakeringsarbejde. Men den detalje tager foreningen fat på efter
sommerferien.
At der er så stor forskel på
antallet af brugbare flagstænger og behovet, forkla-

res med, at en delstrækning
af flagallén ikke findes længere, efter at byens gennemkørselsvej - Vejlevej/Gormsgade - blev hugget over for
fire år siden.
Det er unge fra FDF, der
opsætter flagstænger i byen,
og det får foreningen et aktivitetstilskud for.

Flagene opbevares ved
Thyresvej. Her har monteret beslag, så flagstængerne
kan lægges i en reol.

Gamle flagstænger

Nogle af flagstængerne er
omkring 40-45 år gamle.
Flagborgen er fremstillet af
Snedkergården til Borger-

Kulturkrigerne ind i fase to
1. september gør
Lokalrådet op, om
der er basis for at
fortsætte projekt
Kulturkrigere
Af Leif Baun
leba@vafo.dk

JELLING - Projekt Kulturkrigerne i det lokale, der tidligere husede Fakta, tager efteråret med for at forsøge at
få projektet i gang.
Bjarne Taudal, der er ansat som porjektleder, konstaterer, at det tager sin tid

at løbe sådan et projekt
igang.
Kort fortalt, er tanken, at
iværksættere kan leje et
mindre antal kvadratmeter
og prøve deres ideer af. Kvadratmeterne er en andel, en
slags stand, i faktalokalet.
Bjarne Taudal indrømmer,
at det er svært:
- Fordi de folk, vi søger,
ofte er engageret i andre
ting. Måske mangler de økonomi, mod, erfaring, og så
er lokalet også en udfordring. Det er ikke indrettet
til bare lige at dele op.
Nu sigter man efter et projekt på 150 kvadratmeter.

Det er omkring det halve af
tidligere.
- Vi kører en prøveperiode
frem til nytår. Skæringsdatoen er 1. september. Hvis
der ikke er noget i gang til
den tid, så lukker projektet,
siger Bjarne Taudal.
Der er flere årsager til, at
det ikke går let: Infrastrukturen virker ikke, folk spørger, hvor ligger butikkerne?
Købemønstret har ændret
sig med øget nethandel. Afstanden til Vejle er for lille,
og i øvrigt har man også udfordringer i Vejle.
– Vi skal både ramme lokale og turister. Der er ikke

Bjarne Taudal arbejder videre med Kulturkrigerprojektet i de lokaler, der tidligere husene Fakta.
FoTo: LEiF Baun

foreningen. Nu er den kommet frem i lyset igen, og skal
være et samlingspunkt når
Jelling Turist- og Handelsstandsforening har aktiviteter.

” Vi skal både
ramme lokale
og turister. Der er
ikke salgsgrundlag
for spændende
butikker året rundt
i Jelling. Det skal
turisterne være
med til at betale.”
Bjarne Taudal

salgsgrundlag for spændende butikker året rundt i Jelling. Det skal turisterne væ-

re med til at betale. Det er de
nye madsteder udtryk for,
siger Bjarne Taudal.

