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Minibyen er ikke ramt affinanskrise
Af Jørgen Schultz
I lf . 7 211 4260, jgs@jvdk

VEJEN: Minibyen i Vejen er
ikke ramtaf nogen formforfi-
nanskrise.

Der har hverken været fy-
ringer eller lønnedskæringer,
hvilket nu også er svært, ef-
tersom der ertale omfrivilligt
arbejde. På generalforsamlin-
gen blev det oplyst, at der er
god gang i byggeriet. 12 huse
er på plads i terrænet, og fire-
fem yderligere er under opfø-
relse. Inden længe skal byg-
geriet at større bygninger
som Bmgsen, Hansens Hotel
og "Strygejernet" igangsæt-
tes.

Til bestyrelsen var dervalg
til Elon Seier, Niels Morten-
sen og Edvard Berg - sidst-
nævnte som formand. Anne-
Lise Houlrik blev suppleant,
Ove Jørgensen genvalgt som
revisor med Hugo Øster-
gaard som suppleant.

Heldigvis øges interessen
for Minibyen støt, hvilket be-
søgstallene tydeligtviser. Fra

Arbejdet med Vejen Miniby skrider frem, og 12 huse er på plads iterrænet ved Billingland. Lv-Rnxrv

2008 til 2009 voksede antallet kring 100 procent, og det byens hjemmeside:
afbesøgendeiselvebyenom- såmme gør sig gældende på www.vejenminiby.dk
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Gamle

tager
form
I t{ DSPROJT}i | }lG: Nor-
dea Fonden gav i går

20.000 kr. til Vejen

Miniby.

Af Hans Jørgen Ehrhardt
T lf . 7 211 4263, hje@jydk
Foto: Chresten Bergh

VEJEN: En miniudgave afVe-
jen, som byen så ud i årene
1920-1940, er ved at vokse
frem - projektet er omtrent
halwejs, og i går fik minibyen
en ny vigtrg donation.

Det var Nordea Fonden,
der i skikkelse af filial dir eldør
Henrik Jeppesen kom med
20.000 kr.

- Vi har flere ting, som vi
kan bruge pengene til. Vi skal
have et større læs skærver
lagt ind på pladsen, og så vil vi
gerne have nok edb til, at vo-
res hjemmeside kan køre fra
adressen på Iftrudevejen, si-
ger formanden for Vejen Mi-

Det tidligere Hansens Hotel, som det tager sig ud i Vejen Miniby.

niby, Edvard Berg
Minibyen hu, n-etop færdig-

gjort en model i skala 1:10 af
Tømmergården, der lå om-
trent hvor Kvickly ligger i
dag. Den lå ud til den heden-
gangne Jernbanegade, og by-
byggerne er allerede godt i
gang med nabobygningen,
nemlig foderstofforretnin-
gen. Det bliver en af miniby-
ens største byggerier hidtil,
og huset kommer ud i det fri i
løbet af sommeren. Det sam-
me gør Jernbanegade 17,
Nørregade 5 og Dissings
Hus.

- Det'er seks år siden at vi
startede, og vi regner med, at

Formanden for Vejen Miniby,
20.O0O kr. fra Nordea Fonden.

den centrale del afVejen erfær-
dig som miniby om seks år. Så
er den udendørs plads, vi har,

Edvard Berg (t.h.) modtager

brugt op, siger Edvard Berg.





Mini-hus
l maxl-
show
BYTTT'BYTTE: Når man

er sponsor for Vejen

Miniby, vil minibyen
også gerne tilgodese

ddm, der donerer pen-

ge. Netop nu er et mi-
ni-hus på vej til Tiæ-
lasten i Vejen.

computerprogram, der kan
beregne de energimæssige
konsekvenser af forskellige
måder at bygge et hus på. Ek-
sempelvis er det ikke ligegyl-
digt, om de storevinduerven-
der mord syd eller nord. Om
få uger vil vores kunder kun-
ne komme med en tegning af
huset og så få de nøjagtige
energimæssige konsekven-

Rikardt, der er en af de frivillige, er her ved at færdigøre mini-
huset til Trælasten.

ser af valget af forskellige
bygningsdele, siger direktør
Ole Stubbe fra Trælasten.

Beregningen foretages
med en drejelig model, og
oven på modellen kommer
det specialfremstillede mini-
hus til at sLå.

- I stedet for et paphus sy-
nes vi, at detkunne være sjovt
at få et righg lille hus, opført i
miniafuremur- og tagsten.
Mini-huset bygges med for-
skeltge materialer i de for-
skellige verdenshjørner, og
det er lavet, så man også kan
kigge ind i det, siger Ole Stub-

FOTO: CHRESTEN BERGH

be.
Computerprogrammet

ventes færdigt om cirka tre
uger. Dermed far Trælasten
endnu en atbaktion i det nye
oplevelses-center, som er ble-
vet vældig godt modtaget af
kunderne.

- Vi har haft travlt lige si-
den åbningen, ogvihar ansat
to ekstra byggerådgivere for
at klare presset. Det er meget
vigtigt, at kunderne ikke får
en dårlig oplevelse på grund
af for tå ressourcer i butik-
ken. Vi kan mærke, at kon-
ceptet med, at man kan se tin-

gene udført i de righge mate-
rialer, og at man også kan rø-

re ved det, virkelig er slået
igennem, siger Ole Stubbe.
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Besøg iVejen Miniby
Onsdag den 1. september besøger vi Vejen Miniby,
Knudevejen 17 B. Vi mødes på siedet kl. 19.00.
Entre inklusive kaffe og kage kr.40,-

Venlig hilsen
Familie & Samfund, Læborg Lokalforening

Annoncesponsor: Haveentreprenør
Flemming Andersen
Gammelbyvej 7, tlf.75 36 80 71

Præsidenten
for Lions Club i

Vejen, Jens
Chr. Øster-

gaard, tilven-
stre, overræk-

ker 10.000 kro-
ner tilforman-
den for Vejen

Miniby, Edvard
Berg.l forgrun-

den er det
nyopførelsen
af bygningen

Willes Kondito-
ri, Foto:Jørgen

Schultz

Vej en-l Øv er har bidr aget til velkendt
konditoribygning i minibyen
være økonomisk håndsrækning fra Lions Club.

Af Jørgen Schultz
Tlf.72lt 4260,js$qidk

VUEN: Der er fortsat travl-
hed hos den store stab af fri-
villige, som er i gang med
opførelsen af minibyen i Ve-
jen.

Stille og roligt bliver den
ene bygning efter det andet
fremstillet og stillet på
plads uden for minibyens

Økonomisk er Lions Club i
Vejen nu kommet minibyen
til undsætning med en kær-
kommen håndsrækning på
10.000 kroner.

-Oftest går de penge, som
vi indsamler, til unge og
misbrug. Men vi har denne
gang gerne villet bidrage
med penge til et rigtig godt
projekt, og vi er glade for at
kunne hjælpe minibyen i

dent i Lions Club i Vejen.
De 10.000 kroner har mi-

nibyen øremærket til opfø-
relsen af bygningen Mlles
Konditori. Som de øvrige
bygninger, der er opført,
bygges de i størrelsesfor-
holdet l:10.

Lions Club-folkene eri øv-
rigt i gang med en travl pe-
riode. Der arbejdes nemlig
intenst med det årlige Lions

tægt til vort arbejde. Om-
kring 40-50.000 kroner får
vi i overskud fra lotteriet.
Samtidig kan køberne af lot-
terisedlerne se frem til en
pæn gevinstmulighed, for
omkring ti procent gevinst-
chance er der på hvert lod,
tilføjer præsidenten.



www.vejenavis.dk

Nr.46 Din lokalavis - naturligvis! Tirsdag den 16. november 2010

Lions Club gav minibyen en
økonom is k hå nd s rækn i n g

Willes Konditori kom på plads iminibyen ved hjælp af en økonomisk
håndsrækning fra Lions Club på 10.000 kroner.



W Tirsdag den 16. november 2010

Præsidenten for Lions Club i Vejen, Jens Chr. @stergaard, til venstre, overrækker l0 .000 kro-
ner til formanden for Vejen Miniby, Edvard Berg. I forgrunden er det nyopfBrelsen af bygnin-
genWilles Konditori.

"Oftest går de penge, som vi
indsamler, til unge og mis-
brug. Men vi har denne gang
gerne villet bidrage med
penge til et rigtig godt pro-
jekt, og vi er glade for at
kunne hjælpe minibyen i
deres arbejde", fortæller Jens

Chr. Østergaard, præsident i
Lions Club i Vejen.
De 10.000 kroner har mini-
byen @remærket til opførel-
sen af bygningen Willes
Konditori. Som de @vrige
bygninger, der er opfgrt, byg-

ges de i stØrrelsesforholdet
1:10. Lions Club-folkene er i
6vngt i gang med en travl pe-
riode. Der arbejdes nemlig in-
tenst med det årlige Lions
Julelotteri.
"Det giver en pæn indtægt til
vort arbejde. Omkring 40-
50.000 kroner får vi i over-
skud fra lotteriet. Samtidig
kan køberne af lotterisedlerne
se frem til en pæn gevinstmu-
lighed, for omkring ti procent
gevinstchance er der på hvert
lod", tilf6jer præsidenten.

Lions Club stØtter op
om minibyen iVejen
Bygningen Willes Kondi-
tori er nu på plads i mini-
byen. Takket være
økonomisk håndsrækning
fra Lions Club.

Af JBrgen Schultz

S vurru

Der er fortsat travlhed hos
den store stab af frivillige,
som er i gang med opførelsen
af minibyen i Vejen.
Stille og roligt bliver den ene

bygning efter den anden
fremstillet og stillet på plads
uden for minibyens lokaler
ved det tidligere Billingland.
Økonomisk er Lions Club i
Vejen nu kommet minibyen
til undsætning med en kær-
kommen håndsrækning på
10.000 kroner.



2 VE|EN/BRøRUP/HOLSTED/RøDDTNG vEJ mandag 27. december 2010

MEST LESTE LOIGTT PAJV.DK
l. I I 2: FLERE BLEV TRAFIKDRÆBT I VEJEN

2. TIL SALG: DETI DYRESTE EJENDOMME IVEJEN KOMMUNE

3. TO ANSATTE TRUET PAJOBCENTRET I VEJEN

4. DET ER HER DET SNER: MASSER AFJULESNE I VEJEN

5. DET NYE AR BECYNDER MED SOLFORMØRKELSE



hander
ogsa om

hstode
ikke kun huse i miniatureformat. Der ar-
bejdes også med historier om de menne-
sket der skabte liv i bymidten. Hjemmesi-
den bugner med lokalhistorie.

Af Jørgen Schultz
TIf . 7 21 7 4260, jos@jv.dk

VUEN: Stille og roligt fær-
digbygges det ene hus efter
det andet - og stilles op i
området syd for Billingland,
hvor Vejen Miniby holder til.

Lige for tiden er byggeriet
af enaf de markantebygnin-
ger i bymidten i Vejen - ba-
negården - i fuld gang. Det
er et arbejde, som i omfang
minder en del ory, da de fri-
villige i minibyen byggede
Vejen Kunstmuseum i det
l:10 format, der arbejdes

med:
Men det handler ikke kun

om mursten, vinduer, dØre,
spær og tagsten. I minibyen
handler det i høj grad også
om lokalhistorie. En af ar-
bejdsgrupperne har netop
lokalhistorien som opgave,
og en del af det materiale,
der findes frem, gengives på
minibyens hjemmeside på
Internettet.

Livet i bymidten
-Vi bygger ikke kun huse. Vi
arbejder også på at finde op-
lysninger om de menne-

Detene hus efterdetandet skyderistørrelsen.l:l0op på minibyens arealerved Billingland. HererdetVesterAll6-området.
Foto:Jørgen Schultz

lysninger om huse og byg-
ninger, overvejer, om der
kan foretages udlån til mini-
byen. Materialet bliver der-
efter indscannet, inden det
gives retur igen.

Mange af billederne regi-
streres og samles efter ga-
denumre, og en del af dette
kan allerede ses på hjemme-
siden.

o

sker, der boede i de huse,
som vi bygger en kopi af.
Det er disse mennesker,
som skabte livet i bymidten,
fortæller Hans Ove Gade,
der er webmaster på hjem-
mesiden.

Det er ikke mindst gamle
billeder, som med årene er
registreret i stort omfang.
Omkring et par tusinde bil-

leder er registreret, og bille-
derne er i øvrigt til stor
hjælp for minibyens hånd-
værkere, når de skal finde
frem til, hvordan husene
helt præcist så ud.

- Det kan godt være, at vi
eksempelvis får et billede,
hvor der sidder en dreng i
en gynge. Men bagved kan
man måske ane et hus, og

dermed har vi mulighed for
ikke alene at se husets udse-
ende - men også beregne
størrelsen på murværk og
gavle, tilføjer webmasteren.

Appel
Formanden for Vejen Mini-
by, Edvard Berg, appellerer i
øvrigttil, atalle dem, derlig-
ger inde med historiske.op-



TIT
HJEMMESIDEN
I Vejen Minibys hjemme-
side kan findes på adres-
sen:
www.vejenminiby.dk

lnitiativet tilVejen Miniby blev taget for seks år siden.

Denne pokal - Phønix Pokalen - søger minibyen oplysninger om. Det kan eventuelt have
været en vandrepokal, for på bagsiden findes nogle af de firmaer, der har vundet pokalen.


