
 

  

 

 

 

   

 

Kære alle,  

Tak for et rigtig godt BID møde hos Jelling Bryghus med god forplejning.                    

14 deltagere fra Café Sejd, Handelsforeningen, Lokalrådet, Vejle Kommune, Jelling Bryghus, Byens Hus, 
Gormshallen, Runecentret og Kræs, Jelling Musikfestival, kroen og BIDdanmark 

                                                                                                      Mødet blev holdt: 11. februar 2020 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Jelling 

børnefestival 

(foreløbig 

arbejdstitel) 

tidspunkt: 23. maj 2020 kl. 10-15 

 

Foreløbig arbejdstitel: Jelling Børnefestival 

 

Målgruppe: børn i alderen 0-10 år og deres familier 

 

Projektkoordinator: Trine M. Laursen, CityCo 

 

Arbejdsgruppe: 

Ole Grangaard 

Irene 

Bjarne (Gormshallen) 

Jelling musikfestival (Line afklarer hvem) 

Første møde i arbejdsgruppen forventes i slutningen af januar. Trines 

sender særskilt mail ud. 

 

Deltagende foreninger og ildsjæle:  

- Lone Byrner 

- Helle Damgaard (fortæller) 

- Sportsklubben (JFS) 

- Knæk Cancer Jelling 

- Turist- og Handelsforeningen 

alle i BID 



 

  

 

 

 

   

 

- Jelling Musikfestival 

- Byens hus 

Alle kontakter sendes til Trine, som følger op på aftalerne og 

begynder at lave program. Der blev bl.a. foreslået: Spotligth, Banko 

(ved at finde nr. i butikkerne. 

 

projektet er som et BID projekt åbent for alle i Jelling som ønsker at 

bidrage og deltage med aktiviteter eller som hjælper på dagen. 

 

Jelling musikfestival er klar med merchandise til salg til børn, JMF 

børnearmbånd, finde upcomming artister til scenen, samarbejde 

med biblioteket om aktiviteter, undersøgelse af om der kan stilles 

telte op i gaderne. De kan ikke stille med arbejdskraft, da de selv har 

travlt med festivallen og iflg. Loven er det ikke tilladt at sende 

arrangementet ud til deres gæster på mail. De må kun henvende sig 

om deres eget event. 

 

Detailhandel 

Vi drøftede muligheden for fx. at sælge armbånd, som giver børnene 

mulighed for at hente fx. slik eller goodies i butikkerne. 

 

Vi vil have fokus på at handlen gavner af en god by-aktivitet med 

mange gæster.  

 

Forår i Jelling Tidspunkt: forår i Jelling holdes d. 25. april. 

Tema: Vi aftalte at det fortsat er vigtigt at fastholde temaet 

‘Forår i Jelling’, da det nu er blevet fast aktivitet i byen, som 

Jellinggenserne (?) slutter godt op omkring og ser frem til. 

Temaet vil farvemæssigt også passe godt til fokus på den gule 

farve, som også går igen, når der holdes Tour de France. 

Runecentret 

og alle i BID 



 

  

 

 

 

   

 

Runecentret er tovholder på opgaven og koordinere som et 

åbent samarbejde med alle, som ønsker at deltage.  

Annoncering koordineres med JTH ift. BID midlerne. 

Aktiviteter: Markedet skal gerne være større og indeholde 

flere fødevarer. Madværket og Culinary Institute by Vejle 

Erhverv kan med fordel spørges. 

Evaluering af 

julen 

Julemandens værksted 

i 2019 valgte vi at holde julemandens værksted på kun 1 

weekend og tilbagemeldingerne er overvejende positive. Det 

har denne gang været muligt at måle deltagerantallet da der 

skulle betales for de deltagende børn. Der var 120 betalende 

gæster på de to dage. Der var både travle perioder og perioder, 

hvor der var langt imellem gæsterne.  

Der bliver brugt mange frivillige timer og tovholderne skifter til 

næste år med en grundig overlevering. Der blev foreslået at 

der skiftes ud i nogen af standene, så der er nyt at opleve til 

næste år og så der ikke er for mange med den samme aktivitet. 

Antallet er passende. 

Det foreslåes at der nedsættes en arbejdsgruppe og laves en 

drejebog, som starter op lige før sommerferien. Karen, Eva, 

Dorthe, Ketty og Irene deltager gerne i arbejdsgruppen.  

Kroen tilbyder at værkstedet holdes på kroen til næste år, som 

forventes at være d. 11-13. december 2020. 

 

SDU projekterne Vi aftalte at SDU projekterne ikke længere er en del af 

dagsordenen. De tages op enkeltvis, hvis det bliver relevant. 

 

Genforeningsfest

en 

Vi drøftede genforeningsfesten og hvordan vi bedst 

samarbejder med eventet. Trine kontakter Kirsten om deres 

ønsker og byens muligheder samt deltagelse på kommende BID 

møde. 

Trine 

BID 2020 Aktiviteter forventes at være: 

- Forår i Jelling 

 



 

  

 

 

 

   

 

- Børnefestival 

- Julemandens værksted 

og så skal der være plads (ressourcer og økonomi) til øvrige 

påfund hen over året. 

Eventuelt Tour de France – vi aftalte at Trine inviterer Vejle Kommunes 

Projektleder med til et af de kommende møder, hvis det passer 

ind i tidsplanerne for projektet. 

Projektet om ’Kunstspor’ kobles på Vejle Kommunes satsning 
på ’Album 2020’.  

Trine 

 

Ole 

 

Vigtige 

aktiviteter og 

datoer (fast 

punkt i referatet) 

Vikingemarked i juni 

Brugsen 100 års jubilæum 

VM i orienteringsløb d. 5-11. juli 

Verdensballet d. 2/8 (aktør: Vejle Musikteater) 

Musik på højene (sidste søndag i august) 

Byens hus jubilæum d. 10/10 

Knæk Cancer i uge 43 

Kroen 200 års jubilæum og Bjarne og Dorthe 10 års jubilæum 

6/11 

 

Næste møde Dagsorden til mødet d. 18/2 i Gormshallen 

- Genforeningsfesten 

- Jelling børnefestival 

- Forår i Jelling 

- andet godt? 

 

Mødekalender 

2020 

tirsdag d. 9/3 - Kroen 

onsdag d. 15/4 – Jelling Camping 

tirsdag d. 5/5 

mandag d. 2/6 

mandag 11/8 

onsdag d. 9/9 

    



 

  

 

 

 

   

 

mandag d. 5/10 

onsdag d. 11/11 

 

Venlig hilsen 

Trine M. Laursen 

BIDdanmark 

 


