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Program

BYVISION JELLING

20.00 Mødeintro

Velkomst – borgmester Jens Ejner Christensen
Præsentation af udviklingsretninger – Lisbet Wolters
Grupper: Snak om udviklingsretninger

21.05 Pause

21.15 Afstemning 1 
Grupper: Kvalificer valgte udviklingsretninger
Afstemning 2 

21.55 Resultat - og afrunding ved borgmester 

22.00 Mulighed for høre lidt mere, bidrage, spørgsmål mv. 
22.10 Tak for i aften



6 Udviklingsretninger

BYVISION JELLING



Udviklingsretninger

BYVISION JELLING

En by i bevægelse

Den levende oplevelse

Vilde, vidunderlige Jelling

Rugekasse for bæredygtighed

Børnene bliver de ny chefer

Fællesskabets by



Jelling – Den levende oplevelse
Eksempler fra verden

BYVISION JELLING

Film og serier sætter destinationer på verdenskortet
Game of Thrones – Dubrovnik / Star Wars - Ireland



Jelling – Den levende oplevelse

BYVISION JELLING

I fremtidens Jelling vil 
jellingboerne blive en del af 
den egentlige attraktion 
Vi vil dyrke og fremelske de unikke oplevelser, som 
skabes af ildsjæle og kunstneriske skaberkræfter, 
historiefortællere og sande efterkommere af 
vikingerne.

Jelling bliver kendt som stedet med den levende 
historie og de særlige oplevelser mellem gæster og 
værter.

”



Jelling – Den levende oplevelse
Udviklingsretning

BYVISION JELLING

Fremtiden (hvorfor)
I fremtiden vil vi opleve en markant stigning af besøgene i Jelling. Vikingeserier på 
HBO og netflix, naturserier og længslen efter det ægte, det nære og fællesskabet gør, 
at mange vil besøge Jelling. 

Det specielle (drømmen)
I fremtidens Jelling vil jellingboerne blive den egentlige destination. Som ildsjæle og 
kunstneriske sjæle, som historiefortællere og sande efterkommere af vikingerne. 

Planen (Hvordan skal vi gøre dette)
Stemninger af det lokale liv – en flig af kirkekoncert, en ølsmagning og en picnic på 
højene, en invitation til at skate med i Ragnarok eller et tip om et helt særligt sted i 
naturen, vil blive efterspurgte oplevelser og gøre hvert besøg unikt.

I fremtidens Jelling har vi skabt gjort det let at deltage, let at overnatte, let at finde 
rundt – og så har vi givet plads til nye og flere aktiviteter i by og natur – til fælles 
glæde for vært og gæst.    

Hvad siger verden om os?
“Der er simpelthen så autentisk og gennemført. Det er stedet, du skal tage hen, hvis 
du elsker alt det nordiske og går op i historie med et moderne twist”. 

Ideer fra borgerne (hvordan)

• “En forlystelsespark baseret på den nordiske 
mytologi”

• ”Skulpturer i bybilledet fra rundkørsler og indfaldsveje”

• ”Moderne og bæredygtig produktion af lokal 
merchandise”

• “Etablere hotel/konference by” (fokus på oplevelsen)

• “Støtte forretninger” (ideer og udvikling af den levende 
historie)

• ”Genoptage vikingespillene ved Fårup sø”

• “Etablere en legeplads” (med fokus på oplevelsen af 
levende historie)

• “Skabe et historisk værksted på Anesminde”

• “Fremstilling af et Jelling-tapet, en broderet billedfrise”

• “Designe historiske vandretursguide”

Fokus -Turisme, handel, image og lokal drivkraft



Jelling – Den levende oplevelse
Trend
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Jelling – rugekasse for ægte bæredygtighed

Eksempler fra verden

BYVISION JELLING

Den grønne energi kan ikke lagres men skal eksistere i flow mellem 
byggeri, borgere og transport
Sverige: Hybridbiler lader op via skinner på vejen / Australien: Energi-neutrale huse tjener penge til beboerne



Jelling - rugekasse for ægte bæredygtighed

BYVISION JELLING

Fremtidens Jelling er en 
rugekasse 
for ægte bæredygtighed 

Vi vil skabe en by, der samler og udvikler de bedste 
bæredygtighedsidéer fra hele verden og viser hvad 
der virker og ikke virker.

Jelling bliver kendt som et bæredygtighedens 
forkæmper.

”



Jelling - rugekasse for ægte bæredygtighed
Udviklingsretning

BYVISION JELLING

Fremtiden (hvorfor)
Bæredygtighed er en nødvendighed i fremtiden for alle på hele planeten. Vi tror på at 
der er behov for at vise vejen frem for resten af verden. 

Det specielle (drømmen)
I fremtidens Jelling vil alle store og små tiltag være drevet af bæredygtighed både for 
at drive vores egen udvikling, men også for at være “rugekasse" og vise andre 
hvordan bæredygtighed kan gøres med fællesskab som drivkraft.

Planen (Hvordan skal vi gøre dette)
Alle tiltag som bliver skabt eller fortsætter skal fra nu af tænkes bæredygtigt.
Vi laver vores egen bæredygtigheds-vaner og egenskaber som alle i byen skal være 
med til at dele og forbedre.

Alle gode ideer fra resten af verden implementeres og vises frem til alle i en årlig 
bæredygtigheds-hackaton, hvor vi løser lokale problemer sammen og fejrer det.

Vi står på mål for ægte bæredygtighed og laver vores egen skodpris til alle skurkene i 
verden der greenwasher og ødelægger verden.

Hvad siger verden om os
“Her er virkelig nogen, der tør stå på mål for verdens udvikling. Det er fedt at opleve 
nogen gå all in på så vigtig en trend”.

Ideer fra borgerne (hvordan)

• ”Byen skal være rugekasse og centrum for alle 
tænkelige grønne og bæredygtige initiativer”

• ”En grøn og klimavenlig legeplads”

• ” Der vil kunne laves en grøn og bæredygtig 
infrastruktur i byen”

• ”Ladestationer centralt til El-cykler … og biler? 

• ”Reparationsværksted - cykler, knallerter mm. Drevet 
af frivillige?”

• ”Beskyt drikkevandet – plant træer”

• ”Etablere en permanent (klima) sø i den tidligere 
Fårup Mose”

• ”Cyklisme, som et livgivende og klimavenligt  valg 
værdsættes, opdyrkes og prioriteres højt” 

Fokus - image, lokal drivkraft, 
bæredygtighed, forretningsmodeller, 
energi



Jelling – rugekasse for ægte bæredygtighed
Trend
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Jelling – Fællesskabets by
Eksempler fra verden

BYVISION JELLING

Vi længes efter at være duelige og brugelige i vores lokalsamfund 
- stil krav! 
Roskilde festival: gæsterne nudges til at rydde op. 
Svalin: moderne landsby hvor man forpligter sig til at dele med hinanden.



Jelling – Fællesskabets by

BYVISION JELLING

Fremtidens Jelling er mester i 
fællesskab

Vi vil skabe en by der har fællesskaber som sit råstof.  
En by hvor ingen er alene og alle faciliteter 
understøtter samhørighed.

Jelling bliver kendt som et sted, hvor der er 
opbakning til fællesskab, men hvor der også er plads 
til at være alene, sig selv og fordybe sig.

”



Jelling – Fællesskabets by
Udviklingsretning

BYVISION JELLING

Fremtiden (hvorfor)
Samhørighed er vejen frem. Vi tror på at samhørighed (og at lære at få det bedste ud 
af et fællesskab) er vejen frem for hele vores civilisation. 
I fremtiden er fællesskab det råstof som ligger grundlaget for det gode Jelling liv.

Det specielle (drømmen)
I Jelling vil vi være kendt som Fællesskabets by. Vi holder sammen, er rummelige og 
kan se styrken i mangfoldighed. Og vi vil smitte andre med det.

Planen (Hvordan skal vi gøre dette)
Vi tror på, at nære relationer har et enormt potentiale for at skabe både større 
livskvalitet for den enkelte og mere sammenhængskraft i vores by. 

Vi skal kultivere og skabe områder, muligheder, boformer, værksteder, haver, 
bofællesskaber hvor vi kan være sammen og lære af hinanden og se nye 
perspektiver. Flere generationer eller vennepar kan bo under samme tag. 

Vi vil udvikle vores eget manifest om fællesskab i en moderne by og vise alle der bor, 
arbejder og besøger Jelling vores principper for fællesskab.

Hvad siger verden om os
“Der er simpelthen så rart at være her. Folk smiler og hjælper en, selvom man ikke har 
bedt om det. Der er både respekt for, at man gerne vil være alene, og samtidigt en 
imødekommenhed og åbenhed over de mange måder mennesker indretter sig på”

Ideer fra borgerne (hvordan)

• ”Jelling lever af mennesker”

• ”Jelling er fællesskabernes by – og fællesskaber er 
det råstof, som giver samfund liv.”

• ”LEGE-LADEN - stedet for samvær & livslang leg og 
læring. Lejrskole. Værksteder.”

• ”Alternative bo- og fællesskabsformer, herunder 
økosamfund, småhusbebyggelser, større 
bofællesskaber, seniorbofællesskaber, kolonihaver, 
fælleshaver, skovhaver mv.”

• ” Der skal være plads til at mødes. Slå dørene ind og 
stimulere og facilitere det borgerdrevne initiativ.”

• ” Plads til at dyrke skabelsen af det fælles.”

Fokus - Lokale kræfter, fællesskab, samhørighed, fordybelse, ensomhed



Jelling – Fællesskabets by
Trend
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Jelling – Børnene bliver de nye chefer
Eksempler fra verden

BYVISION JELLING

I gamle dage skulle man sidde stille og “få sig et arbejde”. 
I fremtiden skal man ud og skabe det selv.
Silicon Valley: Skoler med fokus på kreativtet og gode lærere - ikke det digitale 
Indien: Riverbend skolen måler på lykke og trivsel, ikke karakterer



Jelling – Børnene bliver de nye chefer

BYVISION JELLING

Børnene bliver de nye chefer

Vi vil skabe rammerne for at ungdommen kan skabe 
sig selv og mestre essentielle egenskaber for deres 
videre rejse ind i fremtiden.

Jelling bliver kendt som et sted hvor alle børn og 
unge har fantastiske muligheder for at lære deres 
potentiale at kende og udfolde sig selv.

”



Jelling – Børnene bliver de nye chefer
Udviklingsretning

BYVISION JELLING

Fremtiden (hvorfor)
Ungdommen bliver presset mere og mere, og det bliver vigtigere at give alle 
mulighederne for at bygge et godt fundament for deres liv og blomstre på egne 
præmisser. De skal i langt højere grad kunne lede sig selv og tage ansvar. 

Det specielle (drømmen)
Jelling skal være en moderne landsby med natur, ro og tryghed med et strejf af 
storby, så vi har de bedste vilkår for at være en by for de unge og give dem de 
egenskaber, de skal bruge for at klare sig i fremtiden.

Planen (Hvordan skal vi gøre dette)
Vi vil skabe rammerne for at ungdommen bliver robust og med stor skaberkraft.

Legeplads og naturområder der inspirer til bevægelse og hygge for børn og 
familier. Mere ud i naturen og lære teknikker og færdigheder

Ungdomshus, musik og kultur til at være fælles om for de 12-18 årige med 
fokus på at mestre eget liv og trives i samhørighed med andre.

Det er nemt og sikkert at færdes i Jelling. 

Hvad siger verden om os
“Det bedste sted i Danmark at gå i skole og være børnefamilie. Og et fedt sted 
at besøge som børnefamilie!”

Ideer fra borgerne (hvordan)

• “Et kulturhus og ungehus for de 12-18 årige.”

• “Anesminde som en ressource center”

• Være børnekulturproducenter af teater, litteratur, film, 
musik mm. 

• ”Gæstelejligheder til børnekulturkunstnere og 
historikere”

• ”Legeplads hvor familier i Jelling, daginstitutioner og 
dagplejere kan mødes”

• “Danmarks bedste legeplads. Leg er Kultur af børn.”

• ”Atletikbane – og svømmehal”

• ”Trafiksikkerhed – cykelstier til Vejle, Givskud, 
Mølvang, Skibet”

• ”Gode bus og togforbindelser”

• ” Tværgående projektuge - kunstneriske udtryks-
former. Vægt kunst og kultur i institutioner og skoler”

Fokus - Ungdom, børn, sundhed, kærlighed, 
natur, livsdesign



Jelling – Børnene bliver de nye chefer
Trend
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Jelling – En by i bevægelse
Eksempler fra verden

BYVISION JELLING

Sitting is the new smoking, som man siger. Så hvorfor hulen er det, 
vi lærer børn at sidde stille?
Randers: Dagplejemor henter og afleverer alle “sine” børn på cykel 
Sverige: 100vis af mennesker danser til frokost (og det kan gøres i små grupper og udenfor;)



Jelling – En by i bevægelse

BYVISION JELLING

Fremtidens Jelling er en by i 
bevægelse
Vi vil sørge for, at aktivitet og leg får os til blive 
længere i byen – og musik, kunst og kultur bevæger 
os. Vi skal have legepladser og naturområder, der 
inspirerer til bevægelse og hygge for alle.

Jelling er kendt for at byde på bevægelse, på socialt 
samvær, personlig velvære - og er en befolkning med 
overskud både fysisk og psykisk.

”



Jelling – En by i bevægelse
Udviklingsretning

BYVISION JELLING

Fremtiden (hvorfor)
Sundhed, motion og bevægelse går aldrig af mode. Vi tror på, at det er vigtigt at  
opleve og lære gennem kroppen igennem hele livet.

Det specielle (drømmen)
Vi vil indbyde til bevægelse til lands, til vands og i luften for alle. 
I fremtidens Jelling indretter vi byrummene anderledes. Det behøves ikke altid være 
nemt! Vi skaber en ny bevægelse gennem byen.

Planen (Hvordan skal vi gøre dette)
Vi vil sørge for at aktivitet og leg får os til blive længere i byen – og musik, kunst og 
kultur bevæger os. Vi skal have legepladser og naturområder, der inspirer til 
bevægelse og hygge for børn og familier.

Vi vil gøre Jelling til en idrætsby, og har et stort og bredt samarbejde med 
idrætsforeninger. 

Hvad siger verden om os
“I Jelling er de simpelthen så sunde. Både fysisk og psykisk. De er Danmarks svar på 
Middelhavsområdet. Her er der overskud hele vejen rundt!”

Ideer fra borgerne (hvordan)

• “Cykelsti til Vejle - Danmarks fineste bjergetape!”

• ”Etablering af søbad/badebro ved Fårup Sø” 

• ”Udlejning af alm. cykler og el-cykler … Cykeltaxi”

• “Moderne idrætsfaciliteter og bedre infrastruktur rundt 
om hallen”

• ”Klatrevæg, springcenter, padeltennis og fitness i 
Gormshallen”

• ”Promenade fra Herningvej til Byens Hus og videre til 
Stationsvej”

• ”Natur-legeplads ved fakta parkeringsplads.”

• ”Spændende formidling og aktivitet og en mulighed for 
at møde lokale ildsjæle og kunstnere” 

• ”Nul bus og lastbiltrafik på Gormsgade”

• ”Gør byen til en idrætsby - klatrevæg, udendørs 
træning og legepladser/forhindringsbaner til børn.”

Fokus - Sport, idræt, bevægelse, det gode liv, transport, vitalitet



Jelling – En by i bevægelse
Trend
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Jelling – Vilde vidunderlige Jelling
Eksempler fra verden

BYVISION JELLING

Det originale er det, der ikke kan kopieres.
Det vi fortæller om til hinanden, fordi det rørte os.
Singapore: Garden by the Bay - det organisk og bæredygtige mødes i crazyness.
AirBnB - det behøves ikke være stort og dyrt, hvis det er originalt.



Jelling – Vilde vidunderlige Jelling

BYVISION JELLING

Fremtidens Jelling – en vild by
Det vilde bliver vigtigt i fremtiden. Jelling bruger 
naturen, historierne og alle originalerne til at være 
mere vilde med vilje.

Jelling er kendt for at være “vild”.
Og for at turde lave radikale forandringer.

”



Jelling – Vilde vidunderlige Jelling 
Udviklingsretning

BYVISION JELLING

Fremtiden (hvorfor)
Vi forudser, at der bliver mere behov for naturen og at koble det digitale fra til tider. 
Derfor skal Jelling være vild - både med natur, men også vilde ideer.

Det specielle (drømmen)
Fremtidens Jelling skal være mange fortællinger om “det vilde” vidunderlige Jelling.

Planen (Hvordan skal vi gøre dette)
Den vilde historie - Her møder vi Kong Harald og de vilde, vidunderlige vikinger – i nye 
storslåede rammer.  

Den vilde natur - Her vandrer og cykler vi i den vilde, vidunderlige natur – med nye 
oplevelser undervejs.   

Den vilde skabekraft - Her fejrer vi byens skaberkraft og vildskab – og skruer op for 
musikken, legen, kunsten og kreativiteten. Her går vi bersærk i byens udvalg af lækre 
varer og lokale delikatesser.

Hvad siger verden om os
“Det er helt vildt! De laver tit nogle skøre ting, men når man så selv oplever det, giver 
det vildt god mening”. 

Ideer fra borgerne (hvordan)

• ”Kulturelt centrum med kulturformidling”

• ”Vandresti - forbind Hærvejen fra Jelling til Bredsten

• ”En vandresti der følger Grejs Å fra Fårup Sø til Vejle.” 

• ”Cykelsti til Vejle via Bindeballestien eller Lerbæk”

• ”Fårup Sø – undervandsoplevelse, kajak udlejning, 
stisystem, overnatning

• ”Kunsten ind i byen – vandkunst i bymidten”

• ”Nye og gamle små iværksætterier og værksteder”

• ”Dansk Design Center showroom og lokal kunst”

• ”Den levende by - bind byen sammen”

• ”Jellings Aktivitetshus - En kreativ oase”

• ”Leje/eje boliger i midtbyen”

• ”Rammer for mangfoldighed, initiativlyst og spirekraft.” 

Fokus - Image, natur, brand



Jelling – Vilde vidunderlige Jelling
Trend

BYVISION JELLING
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