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„Hov,“ siger Ottos mor. „Hvad er det, jeg har lært dig? Man skal hjælpe folk. Du kan da ikke bare lade
manden stjæle folks penge. Gør noget!“
Jelling Bryggeri inviterer traditionen tro til festligt samvær, når dette års julebryg lanceres i Byens Cafe
fredag den 3. Medlemmer fra Borgerforeningen og frivillige af byens borgere var mødt op til dagens job. maj
får vi besøg af Basic Bigband, som spiller koncert her på Musikefterskolen.
De løber op af gaden med den tomme vogn. På godset Hardenborg bor den unge livsglade komtesse Maria
sammen med sin bror og sin mor og far. Hvordan boede de. Bertel Langthjem 'brandede' sine ure med
kunstner-navnet, som bestod af hans fornavn og navnet på gården, hvor urene blev håndlavet - næsten fra
bunden af. 1922 Broen over mølledammen får 2 nye jerbjælkebroer, der kan bære mere end 2 ton. Den
danske barokstil ses i slots- og kirkearkitektur og i have- og parkanlæg og er inspireret af den afdæmpede
nederlandske barok. Bertel Langthjem 'brandede' sine ure med kunstner-navnet, som bestod af hans fornavn
og navnet på gården, hvor urene blev håndlavet - næsten fra bunden af. 16. 16. Jelling Bryggeri inviterer
traditionen tro til festligt samvær, når dette års julebryg lanceres i Byens Cafe fredag den 3. Krøniken er en
Emmy-nomineret dansk dramaserie i 22 afsnit fra Danmarks Radio, skrevet af Stig Thorsboe og Hanna
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