
Kongernes Jelling
Onsdag den 20. april

Tag med Jobbanken på en spændende udflugt tilbage i tiden

Onsdag den 20. april går turen til Jelling, hvor Gorm den Gamle 
og Harald Blåtand var borgere for ca. 1000 år siden. For at 
fortælle om deres tid blev der i år 2000 opført et museum kaldet 
Kongernes Jelling. Bygningen rummer en spændende udstilling om 
Jelling Monumenterne, som er Danmarks mest betydningsfulde 
nationale mindesmærke, og som er optaget på UNESCO`s liste 
over verdenskulturarv. Vi besøger det spændende museum 
og får derudover en guidet rundvisning i området, der tager 
udgangspunkt i gravhøjene, runestenene, skibssætningen og 
kirken. 

Eftermiddagens program har fokus på naturen i den smukke 
Brandbjerg Sønderskov, der ligger tæt på Jelling. Her vil 
naturvejleder Westy Esbensen fortælle om de ting, vi ser 
undervejs på vores ca. 5 km vandretur. Brandbjerg Sønderskov fik 
i 1997 prædikatet ”urørt skov”, hvilket betyder, at skoven har et 
enestående plante- og dyreliv. Husk passende påklædning og gode 
vandresko. 

Der er sørget for forplejning på turen. Dette inkluderer brunch inkl. 
kaffe på Café Sejd i Jelling, eftermiddagskaffe, kage og frugt. Gå 
ikke glip af denne spændende dag og tilmeld dig ved at indbetale 
125 kr. på Jobbankens konto: Reg. nr. 2210, konto 7556738801. 
Skriv ”Kongernes Jelling” i modtagerfeltet. Sidste frist for tilmelding 
er torsdag den 14.april. 

Vi glæder os til en god dag sammen med jer. 

Bedste hilsner 
Jobbankens personale

E: ek@job-banken.nu/ah@job-banken.nu | Aarhus: 8621 3064  &  Herning: 9722 3064

Program

Kl. 8.45 Afg. fra Jobbanken 
/9.00:  Aarhus/Herning

Kl. 10.00: Guidet rundvisning  
  ved Jelling Monu- 
  menterne

Kl. 11.00:  Brunch på Café  
  Sejd i Jelling

Kl. 12.00 Besøg på museet  
  ”Kongernes Jelling”

Kl. 13.15: Vandretur med  
  naturvejleder  
  Westy Esbensen

Kl. 16.15 Forventet  
/16.30 hjemkomst   
  Herning/Aarhus

Gravhøjene, runestenene 
og kirken blev i 1994  
optaget på UNESCO’s 

World Heritage List over 
særligt bevaringsværdige 

natur- og kulturværdier


