
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for det gode online-møde. God energi, gode ideer og godt selskab 

9 deltagere fra bla. cafe/butik, kommune, BID, Lokalråd, camping, Forretningsdrivende og De Virkomme I 
Jelling 

                                                                                                     Mødet blev holdt: 10. marts 2021 

Emne Beskrivelse Koordinator 

Præsentation Vi arbejder alle for at lave et spændende område der skaber liv, 

oplevelser, omsætning og ingen tomme lejemål.  

Et super god møde blev igen afholdt. Der kom endda nye ansigter 

med på dette møde – det er skønt.  

Der blev snakket godt om forskellige tiltag og nye events på både kort 

og lang sigt.  

Tak for den gode energi og positive mindset ☺ 

 

Vinterferie 

aktivitet 

(evaluering) 

Der er stor ros til Anders fra VAF, som hurtigt greb den bold, Camilla 

løb videre med fra sidste møde. Der blev dermed skabt overblik over 

de aktiviteter der var i byen i vinterferie samt øget opmærksomhed 

herpå.  

 

Camilla 

Jørgensen 

Stemning, 

oppyntning, 

fejring 

Vi ønsker at planlægge en periode, måske en uge, hvor det fejres at vi 

kan byde kunder tilbage i butikker, byen mm. Der skal pyntes op og 

skabes god stemning og måske indeholde aktiviteter.  

Mange ideer er på bordet, men dem der går igen ligenu er blomster 

og en masse gule cykler i bybilledet. Der påtænkes at bæredygtighed 

gerne må tænkes ind også.  

Eva og Camilla løber videre med denne og fortæller om det på næste 

møde. De får brug for hjælp, så andre lokale må meget gerne 

involveres. Super spændende projekt 

 

 

 

Eva, lokalråd 

Camilla, 

kommune 



 

  

 
 

 

   
 

Alternativ til 

Jelling Festival 

Hvad hvis Jelling Festival ikke bliver til noget? Der arbejdes her på et 

alternativ enten i stedet for eller sammen med festivallen. Ideen er 

endnu ung, men der kom gode ideer på bordet – måske gravøl? 

Iben og Gabrielle løber vider med denne og vi er spændte på næste 

møde, hvor vi kan blive klogere på tanker, planer osv. 

Iben, Jelling 

Akupunktur 

Gabrielle, 

(måske ny 

selvstændig i 

byen ☺) 

Flere deltagere Det vil være skønt hvis flere vil komme til møderne. Der er ikke tvivl 

om at alle i Jelling vil i samme retning, men en koordinering, dialog og 

ideudvikling vil gøre os stærkere. Der vil blive arbejdet med dette – 

måske du bliver prikket på skulderen inden næste møde ☺ 

Der var flere med denne gang, som både kom til orde og samtidig løb 

videre med opgaver på egen hånd efter mødet – det er stærkt gået. 

 

Årskalender (fast 

punkt) 

Forventede aktiviteter i 2021 

21/4 – genforeningsfesten 

Forår i Jelling uge 16+17 (Hvis Corona tillader det) 

Uge 18 i maj – Spotlight, Børnefestival og verdensarvsuge 

Uge 19 i maj – Børnefestival 

20-23. maj – Jelling Musikfestival 

konfirmation 

Ballet på højene 

Vikingemarked 11. og 12. juli 

Picnik på højene 

Høstfest 

Juletræstænding 

julemarked 

Julemandens værksted 

… desuden holder bla. Campingpladsen flere arrangementer henover 

året, ligesom sportsforeningen, Byens Hus etc.  

 



 

  

 
 

 

   
 

Evt - Peter fra campingpladsen fortalte om allerede planlagt 

ølsmagning d. 3. april. Når der kommer opslag på denne må 

det gerne deles ligesom man gerne må være aktivt 

deltagende ☺ 

- Eva fortalte kort om projekt ”Leg i Jelling Midtby”, hvor der er 

en gruppe der arbejder med denne. Måske det kan testes af 

allerede denne sommer ☺? 

- Ole talte om verdensarvsugen. Der er vedhæftet i mailen info 

herom. 

 

Næste møde Næste møde er d. 14. april kl. 19.00. Sted tilkommer – vi håber på 

fysisk ☺ 

Dagsorden er som følger 

- Løst og fast fra tiden siden sidste møde i januar 

- Aktiviteter på den korte bane 

- Aktiviteter på den lange bane 

- Tour de France 2022 

- Evt. 

 

 

Mødekalender 

2021 

Her er en oversigt over vores møder i 2021.  

 

 

Onsdag d. 10/3 kl. 19 

Tirsdag d. 14/4 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 

Tobias Stanek 



 

  

 
 

 

   
 

BIDdanmark 


