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Jelling er uløseligt knyttet til en epoke i danmarkshistorien, Gorm den gamle, Thyre Danebod og Harald
Blåtands tid. Og alle danskere har hørt om runestenene fra Jelling. Jelling er i dag en lille stationsby i
Østjylland, cirka ti kilometer nordvest for Vejle. En lille kirke står centralt i byen, som ellers er domineret af et
stort monument fra vikingetiden. Historien om Jelling er fortællingen om dansk vikingetid og om
kristendommens ankomst til Danmark, Historien om Jelling er en af de mest dramatiske fortællinger fra
danmarkshistorien.
I ønskes alle en god sommer, vi starter igen tirsdag d. Elever fra Engelsholm Højskoles billedkunstlinje
udstiller i Byens Hus. The village lies 105 metres. Das königliche Jelling gehört zu den bedeutenden. Her
kan du finde oplysninger om vandværkets drift, takster m. Tak for en god generalforsamling med stort
fremmøde. The village lies 105 metres. Du har bl. Velkommen til Jelling vandværk. Jelling
Maskinforretning og Odder Diesel. Family Camping Jelling giver dig alt det du ønsker på en skøn
familieferie. 13. 10 km northwest of Vejle. Vikingeskibets bestyrelse kan tilbyde en sejltur på Fårup Sø i den
flotte. mulighed for at komme direkte til din måleraflæsning. Jelling fS Fodbold - træning og kontaktinfo for
fodboldklubben i Jelling Har du lyst til at have det sjovt og opleve glæden ved at dyrke motion sammen med
andre, så er Jelling FS stedet for dig. Viking art, also known commonly as Norse art, is a term widely
accepted for the art of Scandinavia and Viking settlements further afield—particularly in the British. 19.
Miasto jest przystankiem na trasie kolejowej Vejle–Holstebro. a. Jelling is a village in Denmark with a
population of 3,431 (1 January 2016), located in Jelling Parish approx.

Du finder os i Jelling.

