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Opsamling efter statusmødet 24/1 

 

Stikord fra mødet 24/1 

● TdF helikopteren filmer 3 km fra ruten 

● Kontakt Bo Byskov Eriksen, hvis der er behov for en prøvefilmning med drone af en aktivitet, 

udsmykning. 

● Er der lokale, der ønsker at lave street food langs ruten? Kontakt Jonas Rørdam jonrl@vejle.dk  

Jonas har evt mulighed for at hjælpe med køkkenvogne. 

● Der vil blive behov for al den hjælp fra frivillige i byen til at få diverse arrangementer til at blive 

til virkelighed. Har du lyst til at komme i en medhjælper“bank”, en opgave, så skriv til 

Jellingfester@gmail.com. 

● Input og spørgsmål vedr fanzonen kan sendes til jonrl@vejle.dk  

● Lav evt opslag på Facebook på “Jelling Fester - Tour’en 2022” hvis du har ideer, kommentarer, ris, 

ros. 

● Vikingemarked åbner lørdag for betalende gæster og søndag med fri adgang 

 

 

 

Forslag til Tour de France-aktiviteter 

 

100 dages program - side 2 

Landart – til glæde for tv, besøgende og  måske eftertiden?  - side 5 

Fanzone Aktiviteter – og andet d. 3/7 2022 - side 7 
med grønt = aktiviteter under udvikling 

med rødt = aktiviteter uden ejerskab  

med sort = uvist, ikke afgjort 
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100 dages program 
Alle events er også appetitvækkere på den folkefest, der bliver 3/7 i Jelling. 

Aktivitet Ejerskab på 

aktiviteten 

Mulige lokale interessenter Målgruppe/Fokus 

Fire Fede Foredrag på hjul 

Der arbejdes med aftaler med: 

Jørgen Leth,  

Jesper Skibby 

Rolf Sørensen 

Michael Mørkøv 

Bo Hamburger 

Brian Holm 

Jesper Skibby 

Kasper Asgren 

Motorcyklist fotograf Niels Mejlvang 

 

Bo Byskov 

Eriksen 

hvor kan arrangementet 

holdes? 

-Gorms Hallen 

-Byens Bio 

-Jelling musikforening/Byens 

Café 

Seminariet 

Cykelfans i radius af 90 

min. kørsel. 

 

Cykelfilm i Jelling Bio 

Danskerne i TdF 

Stjernen og Vandbærerne 

Bo Byskov 

Eriksen 

Jelling Bio 

Byens Café 

 

Ny runesten* 

I Jelling markeres store begivenheder 

med en sten – det samme gør årets 

TdF. 

Vi får transporteret, designet og 

hugget en moderne runesten til 

minde om TdF-året 2022. Med en 

cykel, runer og hele molevitten. 

Arbejdet med stenen kan følges 

undervejs – og stenene er først færdig 

når vi både har en etapevinder på 

dagens etape og en Tour-vinder – 

deres navne skal mejsles i sten i 

Jelling. Samtidig markerer stenen også 

det fællesskab, der skal til for at lave 

en folkefest – det må ikke glemmes i 

inskriptionen. 

Endelig placering på Byens Torv? 

(Landart/100 dage/Legacy efter TdF) 

Karen 

Vognsen 

jensen KJ  

Kongernes Jelling 

Placering i aftale med Vejle 

Kommune og lokale 

interessenter. 

Karen har kontakt til 

stenhugger og fået lavet et 

groft budget for arbejdet, 

montering og sten. 

Der tænkes i alternative 

finansieringsmuligheder 

 

 

nutiden og eftertiden 

TdF Lego Mosaik Chris Anker 

Sørensen  

2*4 m  

Bo Byskov 

Eriksen 

laves af børn i 100 dages 

perioden.  evt med hjælp fra 

lego modelbygger  

stilles fx op ad/på Jyske 

Sparekasse Bygning i svinget. 
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Bo har kontakt til Lego om 

evt sponsering af klodser  

Cykeltour à la eventen 3/7-2021 

Fokus på børn, sjov, hygge - et lokalt 

arrangement. 

Afholdes sammen med Spotlight 

festival 23/4 

aktiviteter som eventen i 2021 + bl.a. 

aktiviteter ud fra historien om 

Cykelmyggen Egon 

 

Iben 

Klausholm 

Britta Bitsch 

Jim 

Højbjerg 

 

 

 

 

 

 

Lokale børnefamilier 

Mit bedste TdF minde 

Mini-udstilling, evt. digitalt, hvor 

lokale fortæller deres tour historie. 

Bo Byskov 

Eriksen 

Café Sejds lokaler? 

 

 

Nedtælling/heltefortællinger 

Jelling Heritages kuber bruges til 

aktiviteter, nedtælling og udstilling  

Fleksibelt og dynamisk aktivitetstårn - 

kommunikationszone 

før, under,efter TdF.  

flere forslag til aktiviteter/temaer i 

løbet af foråret. 

Jelling 

Heritage  

Ole 

Grangaard 

Verdensarv 

i 

øjenhøjden 

Jelling Heritage 

Vejle Kommune 

Aktører. 

 

Vintage Velo-udstilling 

Gl. plakater, cykler og gear. 

Bo Byskov 

Eriksen? 

Kongernes Jelling 

Jonas Rørdam foreslår 

Vintage Velo får en stand i 

Fanzonen 

 

 

Vi kan fortælle hele Verden, at 

BLUETOOTH kommer fra Jelling. 

? logo  i enhver form vil ikke 

blive filmet fra helikopter 

1: En kæmpestor figur af Harald 

Blåtand med en stor og særdeles 

blå tand.  3 –6 m. høj. Jo større jo 

bedre. Og så skal Harald – i 

vikingetøj – have en hjelm på 

hovedet, et sværd i den ene hånd 

og en mobiltelefon i den anden 

hånd. 

yderligere beskrivelse foreligger 

Ølsmagning Tour de France på Flaske 

 

Rutens 21 etaper præsenteres vha øl, 

der kendetegner de områder, årets 

Tour går igennem. 

 Jelling Bryghus? 

Jelling Bryggeri? 

 

 

 

 

 

((En stand på Jelling Festivalen 

Mini-cykel trick bane 

Jelling 

Festivalen? 

Jelling Festivalen Markedsføring af 3/7)) 
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’God vind og på gensyn’ 

En digital markering/hilsen fra 

Jellingstenene, når danskere udtages 

til TdF hold 

?  Gerne et indslag på 

landsdækkende tv 

Selviscenesættelse - særudstilling 

10 cykelmestre i selviscenesættelse 

og så landevejens lycrahelte i aktion. 

Kongernes 

Jelling?? 

Kongernes Jelling Cykelklubber 

Alm museumsgæster 

De gule cykler med blomster 

skal nok males op 

? Eva Bennike kan kontaktes 

for mere info 

til fornøjelse for byen 

borgere og gæster 
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Landart – til glæde for tv, besøgende og  

måske eftertiden? 
Aktivitet Ejerskab på aktiviteten  

Rundkørslerne 

 

 

 

 

 

175 cm høje 

Byens to rundkørsler udstyres med sjove, 

udskårne cykelryttere, der byder TdF ryttere 

og gæster velkommen med et glimt i øjet.  

Byens kunst - Lars Nørgaard 

 

 
 

 
 

Projektet er fint beskrevet 

af  

Byens Kunst 

Forslag v Søren Bjælde og 

Lars Nørgaard, der selv 

sætter processen i gang. 

 

Prøve uden farve sættes op 

for at teste stabilitet 

 

 

 

Selfie væg af gule blomster Rebekka Botanik by Rebekka 

 

Dansk Maskin Center Jelling 

kæmpestor cykel formet af halmballer mv 

hvorpå der skal køre Massey Ferguson 

traktorer  

 

Dansk Maskin Center Jelling tænker at lave festplads nr 2  

invitere salgsboder til at 

sælge mad og drikke 

Jelling Orm ser gult, Fårup sø 

Det gode skib er klædt i gult – måske et nyt 

sejl til lejligheden? 

Et forslag om oppustelig gul promenade på 

Fårup Sø 

Jelling Orm, Fårup sø kisok 

og Bådudlejning. Fårup Sø 

camping? 

 

Jelling Golfklub har planer Jelling Golfklub  

 



Version 24/1.1  
6 

 

Kongerækken på Mangehøje 
Mellem de to rundkørsler er den danske 
kongerække fra Gorm den Gamle og til 
Margrethe d. 2 skrevet med meterhøje 
bogstaver. Vi hylder ikke cykelfolket her, vi 
fortæller alverdens tv-seere at her i Jelling 
blev det danske monarki grundlagt.  
Efter rundkørslen på Herningvej sender vi en 
hilsen til en af Danmarks ukronede 
cykelkonge,  
Chris Anker Sørensen. 

Måske ikke tilladelse til 
dette 

Vejle Kommune 
Kongernes Jelling? 
 
Skrives i kronologisk 
rækkefølge, men i den 
retning, det giver mening 
ifht helikopteren.  
 

Jernbanebroen over Mangehøje 
Kongeporten? Kan dekoreres…fx med 
ornamentik i Jellingstil???? 

?  

Stedet med de gule blomster - Pynt og 

farver 

TdF har ikke eneret på den gule farve. 

Længe før cykelhjulet blev opfundet fik byen 

her navnet Jelling, der på olddansk betyder 

stedet med de gule blomster. Det skal 

kunne ses til juli, både i folks haver, hænder, 

langs veje og i grøftekanter. 

 

? Landmænd langs ruten 
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Fanzone Aktiviteter – og andet d. 3/7 2022 
Obs på at aktiviteter må ikke koste noget at deltage i, hvis de finansieres af TdF-puljerne.  

Hvad?  Ejerskab på 

aktiviteten 

Hvor? Hvem?  

Vikingernes Marked Jelling 

Vikingelaug 

Nord-vest 

området af  

Monumentområ

det 

Jelling Vikingelaug 

Jelling Bryghus 

serverer gris og grønt 

 

Storskærmen 

 

Jacob/Jonas placering pt til 

diskussion 

Jacob/Jonas  

Leg for børn og voksne. 

Legeplads, aktiviteter og 

andet godt til børn. 

 

Gøglertrupper, der går 

rundt og underholder 

Jonas Rørdam + 

praktikanter 

UCLs gård & 

Parkeringsplads 

mod 

Smededammen 

UCL? 

FDF? 

Lego ( legopool) 

 

 

 

 

     

Video-selfie boks Jelling Heritage 

Ole Grangaard 

 Jelling Heritage  

Street-food 

Jellings caféliv kan ikke 

alene brødføde hen mod 

20000 gæster en hel 

dag. 

 

Forslag: der indrettes 

Streetfood-marked også 

gerne med franske 

specialiteter. 

 

Jonas Rørdam  

VK 

SuperBrugsens 

P-pladsen på 

Mølvangvej/Hov

kjær Torv 

  

Vejle Kommune 

(Jonas) styrer dette via 

udbud.  

 

Børn formerer tekst-

mønster-? i bevægelse. 

mens løbet kører.   

filmes af helikopter 

Jim Højbjerg  træning tænkes startet 

i forbindelse med 

cykelevent/spotlight 

23/4. lokal koreograf? 

 

Små koncerter – Byens 

Scene 

En/flere 

koncertscene/telt et 

godt stykke fra 

storskærmen, så man 

kan nyde lidt jazz mm. 

Jonas 

Rørdam/Bo 

Risskov JM 

Jelling 

Musikforening 

lokale up comers? 

Teltscene er bestilt 

(Jonas) 

placeres på Byens Torv 

i forb m deliområde 
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Cykeltaxi Søren Germann Jelling Cykeltaxi 

tilbyder lift rundt 

i byen 

Søren Germann  

 

 

Efterfest – koncert -  
Når løbet er afsluttet, så 
er ca 1,5 times koncert.  
 
Forslag om 
fællesspisning v. 
tilmelding? Dansefest. 

??????????????? Gormshallen 
 

Jelling Musikfestival? 
Jelling Musikforening? 
Gormshallen? 
 
 

 

 

HUSK 

En idé, en aktivitet bliver kun til noget, hvis nogen løber med ideen og vil gøre den til 

virkelighed. Det sker ikke af sig selv 

Mange af ideerne er der ejere / ansvarlige på. De kører selv videre med ideen/aktiviteten. Der kan sparres 

med koordineringsgruppen og søges hjælp hos Vejle Kommunes Tour de France-folk.  Se Fakta og kontakter 

i referatet 

De ideer, der ikke er ejere på, gennemføres kun, hvis der er nogen, der ta’r ejerskab på dem. Med ejerskab 

menes, at man er ansvarlig for at planlægge, evt. lave budget og søge midler og sørge for at gennemføre 

aktiviteten. Og finde frivillige, der kan hjælpe.  Skriv endelig til jellingfester@gmail.com  hvis I har lyst til at 

løbe med en af aktiviteterne, eller/og har behov for lidt sparring 

 

mailto:jellingfester@gmail.com

