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Vejen Brugsforening. 
_____ 

 

     I Torsdags var det 25 Aar siden, 

Vejen Brugsforening stiftedes, hvorfor der 

var arrangeret en større Festlighed end det 

Gilde, der er holdt i de senere Aar for 

Medlemmerne. 

     Om Eftermiddagen Kl. 4½ samledes 

man i Øvelseshuset, hvor Statskonsulent 

Fr. Hansen, Askov, efter Opfordring holdt 

Foredrag. Han omtalte først Andelstankens 

Gjennemførelse i de forskjellige økonomiske 

Omraader, navnlig i Mejerier og Slagte- 

rier, hvorefter kan gik over til at omtale 

Sammenslutningen for Vareindkjøb i Brugs- 

foreningen og paaviste ikke alene disses 

materielle, men ogsaa deres opdragende Be- 

tydning. Et af Brugsforeningens Formaal 

var som bekjendt kontant Betaling. Det 

var ganske vist ikke endnu helt gjennemført, 

men det var Talerens Overbevisning, at 

med Opnaaelsen af dette Maal vilde Med- 

lemmerne føle sig mere selvstændige i deres 

Stilling. Han anbefalede at anvende det 

aarlige Overskud, som blev tilskrevet hver 

enkelt Forbruger, til en Livsforsikring eller 

Livrente. Han sluttede med et Ønske for, 

at Vejen Brugsforening, som i Følge nogle 

Talopgivelser, der var ham overladt, var 

gaaet jævnt og sikkert fremad, fremdeles 

maatte udvikle sig som hidtil. 
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     Efter Sangen ”Der er et yndigt Land” 

gik man over i Stationskroen, hvor der 

samledes et Antal af ca. 250 Mennesker 

til en Fællesspisning, og hvor følgende 

Talere havde Ordet: 

     Formanden, Sognefoged Ebbe Madsen 

bød velkommen og udtalte Ønsket om en 

fornøjelig Aften. 

     Lærer Jørgensen, Vejen, der i de  

svundne 25 Aar havde været Medlem af 

Bestyrelsen og Kasserer for Brugsforenin- 

gen, mindede om de smaa Forhold, hvor- 

under man først begyndte Virksomheden, og 

om de Vanskeligheder, der fra forskjellige 

Sider havde været at overvinde. Han min- 

dedes tillige de andre Bestyrelsesmedlemmer, 

da Foreningen stiftedes, hvoraf Schmidt 

og T. Blok var bosiddende andetsteds, og 

Pastor Svejstrup samt Gaardejer P. Laurid- 

sen var døde. 

     Sev. Jørgensen, Nebel, talte om 

Brugsforeningernes Sammenslutning i Fæl- 

lesforeningen. Sammenslutningen omfatter 

nu alle Landets Brugsforeninger med Hoved- 

kontor i Kjøbenhavn og har en Reserve- 

fond mellem 70 og 80,000 Kr. Taleren 

udtalte en Tak til Vejen Brugsforening 

for dens banebrydende Arbejde og ønskede, 

at den al Tid maatte staa, hvor Frem- 

skridtet er. 

     Konsulent Fr. Hansen talte for Sev. 

Jørgensen som den, der trolig brugte sin 

dygtige Pen i Sagens Tjeneste, og som 

den, der var Sjælen i Fællesforeningen. 

Det var navnlig hans Fortjeneste, at Sa- 

gen ikke var større anlagt, end at Under- 

bygningen kunde bære den. 

     Endnu blev der talt for Bestyrelsen, 

Bestyreren og Hustru, Lærer Jørgensen o. 

fl. Et Par Sange i Dagens Anledning 

vexlede med Talerne. Imidlertid samledes  

Ungdommen, hvorefter Bordet hævedes og 

Musiken gav Signal til Dans. 

 

 

 

 

 

 


