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Bilaget beskriver en række principper for brugen af Monumentområdet til arrangementer. Særligt i forhold 

til størrelsen på arrangementet. 

Bilaget skal betragtes som et dynamisk bilag, dvs. at der løbende kan ske en justering af indholdet, hvis det 

skønnes nødvendigt. Justeringsforslag kan stilles af alle Forvaltningsplanens parter og skal forelægges 

styregruppen, som tager stilling til evt. justering.    

 

Arrangement - størrelser: 

 Store arrangementer  

Jellings store arrangementer er af stor bymæssig og brandingmæssig værdi. Hvert år er 

arrangementerne hver især med til at trække 3.-4.000 besøgende til byen. Du må derfor gerne lave 

store arrangementer i Monumentområdet – efter aftale.  

 

Vil du holde et stort arrangement i Monumentområdet, skal du kontakte Vejle Kommune, Vej & 

Park mail vejogpark@vejle.dk med oplysninger om dit arrangement. Det er en god idé at ansøge i 

god tid – gerne 1 år før arrangementet. Er der evt. spørgsmål så kan Vej & Park kontaktes på 

telefon 7681 2316 

Det er Vej og Park, der godkender ansøgninger. 

Er der evt. spørgsmål så kan Vej & Park kontaktes på telefon 7681 2316 

Det er Forvaltningsplanens styregruppe, der beslutter, i hvilket omfang der generelt kan foregå 

store arrangementer i Monumentområdet.   

Til store arrangementer udarbejder vi sammen med dig en ”hvidbog”, hvor tidspunkt, placering, 

forberedelser, arrangement og oprydning er nærmere aftalt og beskrevet. Herunder også økonomi   

og evt. ekstraudgifter (f.eks. toiletvogne, store køreplader, strøm, ekstra skrald mv) ud over den 

almindelig drift i området.  

 

Store arrangementer slider hårdt på Monumentområdets arealer og kan kræve reetablering af 

arealer. Du skal som arrangør derfor kunne varetage evt. ekstra udgifter til reetablering af områder, 

hvis dit arrangement har medført skader på området. 

   

Eksempler på store arrangementer: Jelling Vikingemarked og Sommermusik på højene. 

 

 Mellemstore arrangementer 

Monumentområdet er en levende del af Jelling Midtby. Mellemstore arrangementer er med til at 

tiltrække både besøgende og borgere til midtbyen og dermed understøtte bylivet, handlen og 

dermed en attraktiv midtby. Du må derfor gerne bruge området til mellemstore arrangementer – 

efter aftale. 
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Vil du holde et mellemstort arrangement i Monumentområdet, skal du kontakte Vejle Kommune, 

Vej & Park mail vejogpark@vejle.dk med oplysninger om dit arrangement (hvem, hvad, hvornår, 

hvorhenne, hvor længe, hvordan klargøre, hvordan foregå, hvordan oprydde) og hvem, der 

afholder evt. ekstraudgifter (f.eks. toiletvogne, store køreplader, strøm, ekstra skrald mv) ud over 

den almindelig drift i området.  

Det er en god idé at ansøge i god tid.  

Er der evt. spørgsmål så kan Vej & Park kontaktes på telefon 7681 2316 

 

Det er Vej og Park, der godkender ansøgninger.      

Vej og Park koordinerer din ansøgning om et mellemstort arrangement med et 

arrangementsudvalg. Gruppen er bredt fagligt sammensat og ser på, om dit mellemstore 

arrangement kan fungere i Monumentområdet ift. arkæologien, kirkelige handlinger, relevans for 

området mm. Gruppen vurderer desuden, om dit arrangement bare kan sættes i gang, eller om der 

er brug for en afklaring på politisk niveau i Vejle Kommune og/eller i Styregruppen. På den måde 

sikrer du, at der på forhånd er bred opbakning til, at dit arrangement foregår i Monumentområdet. 

Og at der rent faktisk er plads til dit arrangement i Monumentområdets kalender. Det er en god idé 

at ansøge i god tid – gerne 1 år før arrangementet.  

 

Eksempel på mellemstort arrangement: Mytologisk Art Festival 

 

 Små arrangementer  

Monumentområdet er en levende del af Jelling Midtby. Små arrangementer er med til at skabe liv i 

Jelling Midtby. Du må derfor gerne bruge Monumentområdet til leg, aktiviteter og ophold.  

 

Vil du holde en mindre event eller et mindre arrangement i Monumentområdet, så kan du booke et 

område på Vejle Kommunes hjemmeside www.Vejle.dk søg  siden ”Vær aktiv ” og videre til ”Dit 

arrangement”. På den måde sikrer du, at der er plads til dig og dit arrangement.  

 

På ”www.Vejle.dk” kan du booke udvalgte dele af området og du kan også finde en kort 

introduktion til, hvordan du bruger Monumentområdet, og om der er særlige dele af området, som 

du skal passe særligt godt på.  

 

Ved at følge principperne for brug af området er du med til at sikre, at vi bevarer vores danske 

kulturarv - også for eftertiden.  

 

Eksempler på små arrangementer: Loppemarked, hestevognskørsel, petanque, Jellingløb, Spotlight 

og alment accepterede arrangementer som Grundlovsdag og 1. maj.    

 

 Øvrige Arrangementer  

Jelling er en levende by med borgere i alle aldre. Kultur og oplevelser er kendetegnende for byen – 

og sådan skal det gerne fortsat være. Mange forskellige typer af kulturelle oplevelser er derfor 

velkomne i Jelling. 

 

Hvis du ønsker at lave et kulturelt arrangement af mere midlertidig karakter, som ikke umiddelbart 

har tilknytning til Monumentområdet og hvor presset og slidtagen på Monumentområdet generelt 

må forventes at blive højt, så anbefaler vi andre placeringer i byen.  
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Har du et arrangement, der har brug for en anden placering, så kontakt Vejle Kommune, Vej & Park 

på mail vejogpark@vejle.dk – så kan vi henvise til et sted.       

 

Eksempler på øvrige arrangementer: Cirkus, Tivoli, Musikfestival 
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