
JELLING
Stemningsfyldt kraftcenter 
Musikkens gnistrende glæde spreder sig fra festivalpladsen, som varme bølger gennem byen.  Jelling 
Musikfestival bringer stor samhørighed, og er en af byens mange samlende kræfter. Byens Hus er 
dagligdagens livsnerve med bibliotek, biograf, café og borgerservice. Jelling er i dag en åben og  
moderne by, der rummer mange stærke fortællinger, lige fra det sprudlende studiemiljø på lærer- og 
pædagoguddannelsen til historien om Harald Blåtands storslåede monumentområde.

I Byens Hus kan man altid samles

FAKTA OM JELLING

AFSTANDE

3 OM JELLING

Jelling: 3.383 indbyggere (2015)
Jelling lokalområde: 4.135 indbyg-
gere (2015) 

Skoler: Bredagerskolen
bredagerskolen.skoleporten.dk
Jelling Friskole
www.jellingfriskole.mono.net 
Skovagerskolen
skovagerskolen.skoleporten.dk

Børnehaver: Jelling Børnegård, 
www.jellingboernegaard.vejle.dk
Mariehønen, mariehonen.vejle.dk
Grangård, grangaard.vejle.dk

Hjemmeside: jellinglokalraad.dk
Facebook:Det sker i Jelling

Indkøb m.m.: Se jelling-handels-
standsforening.dk. Lægehus og 
friluftsbad

Vejle: 13 min
Brande: 25 min
Billund: 27 min
Horsens: 30 min

Jelling Musikfestival er Danmarks 
3. største

Jelling har en fantasisk golfbane 
lige i baghaven - med en skønhed 
og historie som få

Byens Hus har mange skønne 
intimkoncerter i årets løb

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Gormshallen rummer et væld af 
aktiviteter. Ta’ et kig på www.
jellingfs.dk. Er du mere til en 
tur ind i kunstens verden eller i 
friluftsbadet, er der også mulighed 
for det i Jelling.

Bring dine gæster en tur tilbage 
til vikingetiden på det spektaku-
lære oplevelsescenter ”Konger-
nes Jelling”, hvor hele familien 
har gratis adgang.

VIL DU VIDE MERE

Jelling Lokalråd
Ib Jensen
Email: mail@jellinglokalraad.dk
Telefon/Phone: +45 75 87 17 13

Byens Hus – det fedeste hus
Mød Stine, tilflytter i Jelling
”Byens Hus, er det fedeste koncept ever”, fortæller 
Stine begejstret. ”Jeg kan kun bifalde, at biblioteket 
ligger sammen med andre kulturinstitutioner i ét 
hus. Vi var til frikadellebibliotek og oplæsning i ef-
terårsferien. Det var dejligt ikke at skulle ud af huset 
for at gå mellem tilbuddene. Kulturlivet i Jelling er 
rigt, og der sker meget for børn.”

Biblioteket har mange arrangementer året igennem

Bidt af historien
Mød Dorthe Kirstine og Bjarne, ejere af Jelling Kro
“Jelling har vundet vores hjerter. Vi er begge bidt af 
historie, og Jelling rummer masser af gode fortæl-
linger, også udover Monumentområdet. Vi arbejder 
begge for at Jelling er en spændende by at leve i 
og besøge, og vikingemarkedet for os en af årets 
højdepunkter. Det er fantastisk at være med til at 
besøgende får mulighed for at komme tættere på 
historien, dufte bålpladsen, møde vikinger og sma-
ge på fortiden.” 

Klar til vikingemarked


