
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for et rigtig godt BID møde hos Jelling Bryghus med tid til dialog og udvikling.                    

7 deltagere fra Jelling Bryghus, Handelsforeningen, Lokalrådet, butik, Kongernes Jelling, Vejle Kommune 
og BIDdk.  

                                                                                                      Mødet blev holdt: 7. oktober 2020 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Evaluering af 

høstmarked 

Dagen gik godt og var en god handelsdag. Der var godt styr på alle 

corona restriktionerne og der var tydelig kommunikation om, 

hvordan man skulle forholde sig om man var gæst, standeholder eller 

kunde. Det var primært lokale som deltog. 

Vi blev enige om at fastholde arrangementet til næste år og at der 

skal nedsættes en arbejdsgruppe til at planlægge og koordinere de 

forskellige opgaver.  

Vi blev enige om at arbejde videre med at holde høstmarkedet en 

lørdag og arbejde på at udvide dagen med et eftermiddag/ aften 

arrangement med fællesspisning (helstegt gris) og lokal øl fra 

bryggerierne med god stemning i gaden. En forudsætning er 

midlertidig lukning af Stationsvej.  

Vi drøftede at dagen ikke skal forveksles med Torvefesten som typisk 

holdes i august på Byens Torv og er et samarbejde mellem Cafe Sejd, 

Byens hus og musikforeningen. 

 

Julen Vi fortsatte drøftelsen fra sidste møde om en alternativ 

lystændingsfest, hvor julemanden kan køre rundt på en nærmere 

bestemt rute med flere forskellige slikdepoter undervejs, hvor byens 

børn kan komme og hente deres bestilte slikposer. Der udleveres 

efter fremvisning af bestillingsseddel. På den samme rute kan der 

også laves en juleparade med nisser på heste og måske koret vil 

være med og synge julen ind (corona style med god afstand).  

Vi nedsatte en gruppe til at arbejde med denne del af julen. Gruppen 

er: Irene, Karen og Laila. Eva hjælper gerne med det praktiske.  

Gruppen skal arbejde med:  

- planlægning af rute 

- Juletræstændings tidspunkt 

- hvem der deltager med hvilken aktivitet 

- kommunikation/ markedsføring 

- tilmelding til slikposer på julemanden@jellingnet.dk 

Deadline for arbejdet er d. 1/11. Vi godkendte et maxbeløb på 

Irene, Laila og 

Karen 



 

  

 
 

 

   
 

15.000 og hertil er Jelling Turist- og Handelsforening den glade giver 

af slikposerne til børnene. 

Julemandens værksted har været ’i høring’ hos de medvirkende fra 

sidste år, men det har ikke været muligt at finde et fornuftigt setup 

som tager hensyn til corona forbeholdene. Derfor aflyses dette 

arrangement desværre i år.  

For at fastholde de mange gode medvirkende, besluttede vi i stedet 

at bruge lidt BID midler på at holde et julehygge arrangement alene 

for de medvirkende som tak for deres deltagelse og med håb om at 

de vil være med igen til næste år. For uden dem = ingen Julemandens 

værksted.    

Julebelysning som Vejle Kommune sætter op, bliver i år vurderet af 

Vejle Kommune, da flere af opsætningerne rundt i kommunen er af 

ældre dato. 

Kontakt til 

skolerne 

Camilla arbejder med at få kontakt til skolerne og inviteret dem ind i 

vores samarbejde, hvor især overbygningsklasserne kan være 

interessante. 

 

Faktabygningen Camilla har været i kontakt med Ballegaardgruppen, som oplyser at 

de er i gang med udvikle planer for bygningen og ikke er interesseret 

i at få udsmykning på vinduerne. 

Hvis man har konkrete ideer til, hvad lokalerne kan bruges til, er man 

meget velkommen til at rette direkte kontakt til Ballegaard Gruppen. 

 

BID engagement 

og 

kommunikation 

Vi ønsker at flere har kendskab og lyst til at deltage i BID og er 

godt i gang med at få lagt info op på Facebook – både med 

vores møder som begivenheder og generel information om 

hvad BID er. På Jellingguiden er der lagt en side ind hvor man 

kan læse mere om hvad BID Jelling er. På sigt kommer vores 

referater og dagsordner også ind der. 

På høstmarkedet blev der omdelt en pamflet med info om 

hvad BID Jelling er.  

Vi aftalte at fortsætte arbejdet med en drøftelse på det næste 

møde om at få lavet en beskrivelse af formål med vores BID og 

om navnet for samarbejdet er det mest optimale for 

kommunikationen. 

 



 

  

 
 

 

   
 

Andet godt Vi har brug for et fælles årshjul for hvilke aktiviteter der er på 

bedding, så her skrevet ind for 2021: 

21/4 – genforeningsfesten 

Uge 18 i maj – Spotlight 

Uge 19 i maj – Børnefestival 

20-23. maj – Jelling Musikfestival 

Derudover arbejder Ole Grangaard med etablering af en 

’verdensarvs uge’, som endnu ikke er endelig placeret. 

Vejles kommunes julepynt i byen bliver i år gennemgået af 

Vejle Kommune, sammen med julepynten i de øvrige byer. 

En arbejdsgruppe arbejder for at få etableret en legeplads 

(eller flere) på en central placering i byen. Hvis man ønsker at 

vide mere, er man velkommen til at kontakte Eva Bennike. 

Alle i BID 

 

Næste møde Dagsorden til mødet d.  11/11 i Pias værksted, Nordkrogen 5 

- Årskalender  

- Kontakt til skolerne 

- Aktiviteter  

o Julen 

o (børnefestival - afventer til januar) 

- Udbredelse af BID samarbejdet – hvad skal der til? Fx 

navn, formål, kommunikation 

- andet godt? 

 

Mødekalender 

2021 

Vejle Kommune har i budgetforhandlingerne godkendt 

forlængelse af facilitering af BID samarbejdet i årene 2021-23. 

Her er en oversigt over vores møder i 2021. Sted kommer på 

når vi holder det næste møde. 

Tirsdag d. 12/1 kl. 19 

Torsdag d. 11/2 kl. 19 

Onsdag d. 10/3 kl. 19 

Tirsdag d. 13/4 kl. 19 

    



 

  

 
 

 

   
 

Torsdag d. 6/5 kl. 19 

Onsdag d. 9/6 kl. 19 

Onsdag d. 18/8 kl. 19 

Torsdag d. 9/9 kl. 19 

Tirsdag d. 5/10 kl. 19 

Tirsdag d. 9/11 kl. 19 

 

Venlig hilsen 

Trine M. Laursen 

BIDdanmark 


