
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for et rigtig godt BID møde i Gormshallen med god forplejning.                    

12 deltagere fra Café Sejd, Handelsforeningen, Lokalrådet, Vejle Kommune, Jelling Bryghus, Gormshallen,  
Kræs, Kongernes Jelling, Genforeningsfesten og BIDdanmark 

                                                                                                      Mødet blev holdt: 18. februar 2020 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Genforeningsfest

en d. 24. Og 25. 

April 2020 ved 

Kirsten Rykind-

Eriksen 

Programmet for dagene er næsten på plads og markedsføringen 

bliver i både avisen, SoMe og via samarbejde med Vejle Kommunes 

platforme.  

 

Der forventes en del frivillige, som skal have forplejning undervejs. Vi 

aftalte at Kirsten giver besked om det endelige antal og tidspunkter 

senest d. 1. april.  

 

Kirsten undersøger om der er tilladelse til kommercielt salg på de 

bookede torve, for butikker og restaurationer i Jelling vil gerne være 

med til at skabe liv i byen omkring de planlagte aktiviteter.  

Hvis det ikke er muligt, har vi aftalt at der kommer et kort over 

spisesteder med ud i det trykte program, som Kirsten laver. Evt. Også 

med en kort sætning om, hvilken mad man kan købe hvor. 

 

Vi aftalte at Kirsten deltager i næste møde for at vi sammen kan få 

skabt en god sammenhæng mellem genforeningsfesten og byens 

butikker. 

 

Kirsten 

Rykind-

Eriksen 

Forår i Jelling d. 

25. April kl. 10-

14 

Vi drøftede fordele og ulemper ved at holde både 

genforeningsfesten og Forår i Jelling sammen. Begge aktiviteter 

holdes samtidig lørdag d. 25. April. Forår i Jelling i tidsrummet 10-15. 

Beslutningen blev at fastholde begge arrangementer, da de kan give 

gæsterne til hvert arrangement en større oplevelse. 

Arrangementerne markedsføres hver for sig, da genforeningsfesten 

har en stor geografisk målgruppe og Forår i Jelling primært er 

henvendt til Jellingborgerne. 

Pia fra Kræs 



 

  

 
 

 

   
 

 

Pia fra Kræs er tovholder på Forår i Jelling.  

Det blev godkendt at leje telt inkl. Opstilling via Østjysk 

Serviceudlejning. Der bookes ikke musik i år af hensyn til 

arrangementerne i Genforeningsfesten. 

 

Flere gav udtryk for at de gerne til give en hånd med på dagen til det 

praktiske. 

 

Forår i Jelling arbejder med at kunne være et arrangement, som kan 

hvilke i sig selv, hvorfor deltagergebyret som kunstner er steget lidt i 

år og kaffe/brød vil koste et lille beløb ift. At det var gratis sidste år. 

 

Jelling 

børnefestival d. 

23. maj 

(foreløbig 

arbejdstitel) 

Arbejdsgruppen er ved at have detaljerne på plads og nu skal der 

søges om tilladelse til brug af torve og pladser, samt søges 

fondsmidler.  

 

Vi besluttede at få lavet et setup for at købe armbånd til børnene 

med det formål både at kunne måle antallet samt at få lidt indtjening 

til projektet. Ved køb af et armbånd til fx 50 kr. Kan et barn: 

• Få 1 ridetur 

• Deltage i skattejagt rundt i butikkerne med gevinster og 

oplevelser til de medfølgende voksne 

• Få 1 musikfestival armbånd (evt. Via en merpris) 

• Lave et maleri i Sejd 

• Få 1 familierundvisning i Kongernes Jelling 

• Lave lerdyr hos Kræs 

• Og mere kommer til  

 

Pia fra Kræs arbejder på at lave noget med ler ude på pladsen foran 

butikken (Zoo). 

Kongernes Jelling har fremrykket deres 5 års fødselsdagsfejring, så 

der bliver delt kage ud på dagen. 

 

Trine 

(projektkoordi

nator) 



 

  

 
 

 

   
 

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 – Bjarne og Trine arbejder med at planlægge et 

særskilt møde i marts med TdF som hovedtema. 

Medlemmer af VisitVejles netværk kan også deltage i 

netværksmøde om emnet d. 28/4.  

 

Byvision - opstartsmøde d. 24. februar kl. 19-20.30 

Trine 

 

 

 

Vigtige 

aktiviteter og 

datoer (fast 

punkt i referatet) 

Spotligth festival d. 29. april 

Vikingemarked første weekend i juli 

VM i orienteringsløb d. 5-11. juli 

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

Musik på højene (sidste søndag i august) 

Knæk Cancer i uge 43 

 

 

Næste møde Dagsorden til mødet d. 9/3 på Kroen 

- Genforeningsfesten 

- Jelling børnefestival 

- Forår i Jelling 

- andet godt? 

 

Mødekalender 

2020 

onsdag d. 15/4 – Jelling Camping 

tirsdag d. 5/5 - Kongernes Jelling 

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 

 


