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Eksempler fra verden

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;)
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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.
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Fokus - Sport, idræt, bevægelse, det gode liv, transport, vitalitet

Udviklingsretning
Ideer fra borgerne (hvordan)

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.

• “Cykelsti til Vejle - Danmarks fineste bjergetape!”
• ”Etablering af søbad/badebro ved Fårup Sø”

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.

• ”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”

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!”

• ”Nul bus og lastbiltrafik på Gormsgade”

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

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.
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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.
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Fokus - Image, natur, brand

Jelling – Vilde vidunderlige Jelling
Udviklingsretning
Ideer fra borgerne (hvordan)

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.

• ”Kulturelt centrum med kulturformidling”
• ”Vandresti - forbind Hærvejen fra Jelling til Bredsten

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

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

• ”Cykelsti til Vejle via Bindeballestien eller Lerbæk”

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

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

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

• ”Kunsten ind i byen – vandkunst i bymidten”

Den vilde skaberkraft - 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.

• ”Nye og gamle små iværksætterier og værksteder”
• ”Dansk Design Center showroom og lokal kunst”
• ”Den levende by - bind byen sammen”

Hvad siger verden om os

• ”Jellings Aktivitetshus - En kreativ oase”

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

• ”Leje/eje boliger i midtbyen”
• ”Rammer for mangfoldighed, initiativlyst og spirekraft.”
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