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Jelling skal være
lysenes by
Jellings handlende
er gået sammen
om at sætte lys på
byens træer i den
mørke tid
JELLING - De har fået en idé i
Jelling Turist- og Handelsstandsforening: Jelling skal
være lysenes by. Begyndelsen er allerede gjort. Et træ
ved Bøgestien nær Superbrugsen og et andet ved
Østerbydammen er blevet
belyst.
Butikkerne er gået sammen om at lægge penge i
projektet, der også har fået
20.000 kroner af Jelling Sparekasses Fond.
- Lige som butikkerne gør
en masse for at være hyggelige, så kan vi også gøre noget for vores by. Vi kan skabe
en ny helhed omkring højområdet, og det her er noget, som alle får glæde af, siger uddeler Henrik Werge
fra Superbrugsen.

Jelling Turist- og Handelsstandsforening v
 il sætte lys på udvalgte
træer i Jelling. Her er begyndelsen gjort ved Bøgestien. De handlende har selv skudt penge i projektet, men også Jelling Sparekasses Fond har støttet idéen.

Synlig viden om

Der laves permanente installationer af to lamper under hvert træ. Dog kræver
det store træ ved Bøgestien
3-4 lamper. Der har været
eksperimenteret med forskellige løsninger, fordi det
er så højt.
- Der sal være lys nok til
hele træet. Nu kan det ses
langt omkring, bl.a. fra sognehuset og stationsområdet, siger Henrik Werge.
Handelsstandsforeningen
arbejder på to områder:

Lucia-café på
Højagercentret
JELLING - Fredag den 12. december kl. 10 til 11.30 er der
lucia-café på det lokale plejehjem.
Børn fra børnehaven Mariehønen går Lucia og synger julesange sammen med
beboere og andre fremmødte. Det bliver en formiddag
med musik i børnehøjde, lover arrangørerne på Højagercentret.
Ingrid Nikolajsen sidder
ved klaveret.

Hus forbi
Sandvad - Fra mandag til

tirsdag har en indbrudstyv
forgæves forsøgt at skaffe sig
adgang til en villa på Tørringvej i Sandvad. Tyven
knuste en rude i en terrassedør.
rytz

Her kan man se effekten a f den nye lyssætning, som også skal være tændt i januar og februar.

Her er lyset tændt v
 ed Bøgestien

Dels sættes der flere lyskæder op som en del af julebelysningen. Dels laves der dekorationsbelysning rundt
om i byen. Tanken er, at dekorationsbelysningen skal
fungere i december, januar
og februar.
Der er allerede kig på flere

træer, blandt andet i nærheden af kroen, seminariet og
ved Hovkjærstien.

Forslag ønskes

- Vi betaler for installation
og strøm, når den skal hentes fra private. Nutidens belysning bruger heldigvis kun

en fjerdedel af den el, halogenbelysninger tidligere
slugte, forklarer Henrik
Werge.
Tanken er at gå frem i den
takt, der er penge til. Men
projektet kan godt bredes
ud over hele byen. Derfor
efterlyser Henrik Werge for-

slag til træer, der vil se flotte
ud. Han nævner, at kanten
af Jelling Skov kan være en
mulighed. Der er en toiletbygning, hvor der kan trækkes el fra, og et belyst træ
dér, vil kunne ses af mange både beboere og trafikanter
på ben og hjul.
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Ny café søger en kaffebrygger
Ole Grangaard
Olesen slår fredag
13. marts dørene
op til sin nye café
på Gorms Torv.
Cafeen har fået
navn efter en
gruppe vigtige
kvinder
i vikinge-tiden
Af Jesper Werge
jewe@vafo.dk

JELLING - Det har ligget fast i
et stykke tid, at byens borgere - og hvem der ellers
måtte komme en tur til Jelling - til foråret kan nyde lidt

godt til ganen i en ny café,
som får navnet Café Sejd.
Navnet har noget med både vikingetiden og kvinder
at gøre, og på den måde passer navnet godt ind i den jellingensiske historie.

Skifter karriere

Det er Ole Grangaard Olesen, der i dag er områdeleder i Ikast-Brande Kommune, som står bag projektet.
Han bor i byen og har tidligere været leder af pædagoguddannelsen i Jelling.
Han har i mange måneder
været i gang med planlægningsfasen, og selv om lokalerne først overtages ved
indgangen til marts, så cafébestyreren besluttet, at Sejd
skal åbne fredag 13. marts.
- Der skal ske en hel del,

og jeg håber da på, at jeg kan
få adgang til lokalerne lidt
før, så vi kan komme i gang
med indretningen. Men nu
må vi se, siger han.
Åbningen af caféen passer
med, at Ole Grangaard Olesen stopper sin karriere inden for pædagogverdenen
efter godt 46 år,
- Jeg tror da på, at der er et
marked for at drive en café
som denne her i Jelling. Det
er klart, at der bliver mest at
se til i sommerhalvåret, hvor
der er flest turister i byen,
men jeg håber da på, at vi
kan holde stedet kørende
hele året, understreger Ole
Grangaard Olesen.
Han er i gang med at søge
folk til caféen, og mangler
blandt andet en dygtig barista eller to. En barista er - for

folk uden for branchen - det
italienske ord for bartender.
Ordet anvendes til at beskrive en professionel espressobrygger.

Søger en barista

- Jeg har brug for en, som
både er en dygtig kaffebrygger, som har flair for sprog,
og som også synes, at idéen
med en vikingeinspireret
café er interessant, påpeger
Ole Grangaard Olesen.
Han har taget de kurser,
som der skal til for at drive
næringsvirksomhed og har i
øvrigt lavet en del aftaler
med forskellige samarbejdspartnere, som skal levere
helt særlige produkter til
Café Sejd.
Hvis man slår ordet sejd
op i et leksikon, så kan man

læse, at en sejd kone i vikingetiden var en kvinde, som
nød høj status.
- Selv Harald Blåtand antages faktisk at have haft endda flere sejd-koner og kvinder, som han lænede sig op
ad. Det er noget særligt ved
cafeen, at vi gerne vil gerne
fortælle en del af vikingehistorien. Det passer jo godt til
byen, og vi prøver her at fortælle om kvindernes rolle i
historien, understreger café-ejeren.
Man kan læse mere om
café-planer, vikingekunst og
andet godt på www.cafesejd.dk. Den præcise
adresse for den nye café er
Gorms Torv 7a - og der er i
øvrigt sat et skilt op ind til
lokalet.

