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Kaffe og brunsviger.Amarone
til rabatpriser. Musikalsk un-
derholdning med Vejen Car-
den.
Lige siden i onsdags har der
været masser af festivitas i

Kvickly i Vejen. Attraktive til-
bud og gratis smagsprøver er
blot noget af indholdet. Alt
sammen på grund af 140 års
jubilæet i Vejen Brugsfor-
ening.
,Den allerførste brugsforening

i Danmark blev stiftet i 1856,
men allerede fem et halvt år
6fter - i L872 - kom Vejen på

kortet over brugsf oreninger.
Når brugsforeningen i Vejen
blev en realitet så relativt
hurtigt efter den første åb-
ning, som var i Thisted, så

skyldes det formentlig Askov
Højskole. Flere lærere fra høj-
skolen var nemlig nogle af de
første bestyrelsesmedlem-
mer.
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Kvickty i Vejen har Donnebrog i mossevis i disse uger, hvor 740 års iubilæet feires. På billedet

souschef , F rank Eskildsen.

Det første bestyrelsesmøde
blev holdt den ZB. januar

1872, og P. Schmidt, Baun-
gård, blev foreningens første
formand. 43 medlemmer var
der fta starten, og forretnin-
gens placering var der, hvor
Phønix senere kom til - hvor

Jernbanegade, Vester Al16 og

Banegårdspladsen dengang
mødtes.
Den første bygning holdt i

omkring 30 år, da der udbrød
brand i bygningen, I 1913
kunne en ny o§ større byg-
ning indvies. Denne bygning
indeholdt ikke blot brugsfor-
eningen, men i den nordlige

ende fik foderstofforeningen
egne lokaler.
I 1954 kom så flytningen til
den nuværende placering ved
Rådhuspassagen. Kvickly har

med årene haft betydelig vind
i sejlene.

Tirsdag den27. marts 2012

Kvickl i Vej en fej rer
L40 års jubilæurn

Attraktive tilbud, gratis
smagsprøver og musikalsk
underholdning er blot nogle
af indslagene ved det mar-
kante jubilæum i Vejen
Brugsforening,

Af Jørgen Schultz

gIVEE!

Flotte håndbundne bukket,
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t L9i"3 kunne den nye bygning indvies, elter ot en brond havde raseret den første butiksbygning,
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Den Jørste butik på areolerne hvor Phønix senere byggede sin kontorbygning'


