
Tirsdag den 25. marts 2008

en Miniby klar til
general forsamling
Tirsdag den 1. april holder
Vejen Miniby sin årlige ge-

neralforsamling. Der er
fortsat brug for frivillige
hjælpere.

VEJEN

Vejen Miniby har nu eksiste-
ret i fire år, og det er ikke
småting, hvad der er sket
gennem årene.

Alle huse bliver fgrst opfgrt i
pap i målestoksforholdet

De bygninger, som Forenin-
gen Vejen Miniby opfqrer,
stilles nu op på et areal bag
v ærkstedet v ed Billingland.

1:100, og derefter bliver de

muret op i stØrrelsen 1:10
som rigtige huse med bag-
mure, lægter og spær i træ til
tegltag samt andet materiale.
Hidtil har husene stået r tØr-
vejr inden dørs, men nu er

der ryddet et areal bag værk-
stedet ved Billingland.
Foreningen Vejen Miniby
holder generalforsamling i
Vejen-Hallens mødelokale
den 1. april, og her er allere-
de interesserede velkomne,
og man behøver ikke at være
håndværker for at kunne del-
tage i arbejdet i minibyen.
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Helge Schelde fik årets Johan-
NCS. PRIVATFOTO

Helge fik
Johannes
Af Peter Kvorning,
tll . 7 2114264 p kv@jv. d k

VEJEN: IVejen Minibyhar de
ikke en Bodil som dansk film
har, men til gengæld en Jo-
hannes, der hvert år på byens
generalforsamling uddeles til
et medlem, som efter de øwi-
ge medlemmers mening har
gjort en særlig indsats i mini-
byen.

Johannes er opkaldt efter
Johannes Vang lauridsen, og
statuetten er en nøjagtig og
flot kopi af statuen på bane-
gårdspladsen udførl af Hugo
Østergaard.

Forleden blev generalfor-
samlingen holdt med et pænt
regnskab og nyvalg til Niels
Mortensen, der afløser Karl
Nielsen.

Højdepunktet var dog da
Helge Schelde fik overrakt
Johannes. Han blev meget
overrasket og glad for tilde-
lingen, som der ikke havde
været tvivl om hos de øvrige
medlemmer.

Leif Meiniche fortalte om
det store arbejde som nogle
medlemmer udfører på lokal-
historisk arkiv, hvor de søger
oplysninger om de huse, der
bygges på værkstedet.

Han efterlyste interessere-
de borgere, der vil deltage i
dette store arbejde. Det kræ-
ver blot en henvendelse i Mi-
nibyen, så er man med.

$* vurru

Vejen Miniby har fået 10.000
kroner af Nykredit Fonden.
Centerdirektør i Kolding,

Lotte Friis, var i sidste uge
inviteret til at se Vejen Mini-
by, og ikke mindst hvad pen-
gene er gået til.
Hans W. Petersen, Bjarne

Terp Larsen, Tage Andersen
og Niels Mortensen viste
Lotte Friis rundt.

10.000 kroner ti Vejen Miniby
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Mlnl n på udkiq efter

Ud over at teg-
ne og bygge mi-

niaturehuse -
eksempelvis ba-

negården - har
foreningen Ve-

jen Kino
også en

historiegruppe.
JV.ARKIV

mennesker, der engang boe-
de i Vejens huse. Historierne
vil efterfølgende blive lagt på
Vejen Minibys hjemmeside.

- Vi søger nu personer,
som kan huske tilbage til den
tid, og som er villige til at for-
tælle om det - men allerhelst
vil skrive sine erindringer. Vi
søger også personer, som vil
stille sig til rådighed som in-
terviewere og skrivere, så vi
får historierne skrevet ned,
trlføjer Iæif Meineche.

Historiegruppen i Vejen
Miniby arbejder tæt sammen
med Inkalhistorisk Arkiv
som også ligger inde med
mange materialer.

T TA5T MøDETID
Historiegruppen i Vejen Miniby har fast arbejds- og mødetid i

Lokalhistorisk Arkiv i Østergade hver tirsdag fra klokken 14 til
16.

Alle interesserede, der gerne vil være med i arbejdet som for-
tæller eller medarbejden kan kontakte Leif Meineche på tele-
fon 75 361319.

I WEBSITE
Vejen Miniby har en lang række nyttige informationer om for-
eningens virke liggende på sin hjemmeside på lnternettet. Den
har adressen:
www.vejenminiby.dk

historiske fortællere
KALH ISTORIE: Foreningen Vejen

Minibys historiske gruppe har brug for
skriverkarle og fortællere.

Af Jørgen Schultz
T lf . 7 211 4260, jes@jvdK

VEJEN: I foreningen Vejen
Miniby er de mange frivi[ige
ikke kun fravlt beskæftiget
med at få tegnet og bygget mi-
niature-huse, som Vejen midt-
bytog sig ud i første halvdel af
forrige århundrede.

Foreningen har også ned-
sat en historisk gruppe, som
har til opgave at skrive histo-
rien om dehuse og de menne-
sker, der dengang var i Vejen.

- Primært arbejder vi med
de huse, somfandtes i den by-
del, som minibyen samtidig
rekonstruerer i mursten. Vi
er dog også meget interesse-
ret i andre huse og menne-
skers historier. Derfor vil vi
gerne i kontakt med alle, der
vil yde et bidrag, fortæller
Iæif Meineche fra den histori-
ske gruppe.

Det er målet, at der bliver
dannet grupper på to-tre per-
soner, som i fællesskab får
fortalt og skrevet ned om de



Trolden fik
et knæk
Af Hans Jørgen Ehrhardt
f fi . 7 211 4263, hje@jv.d k

Foto:Joan Hald

VEJEN: Mange timers arbej-
de med en lille kopi af troldefi-
guren i springvandet foran
kunstmuseet lå efter weeken-
den i ruiner, efter at hær-
værksfolk havde været på be-
søg hos Vejen Mini By på
Knudevejen.

Hugo Østergaard havde
brugt rigtig mange timer på
først at forme figuren i ler,
hvorefter den blev brændt i
keramikovnen og til sidst
glaseret.

Nu er figuren knækket, og
der er også sket andre min-
dre skader på modellen med
springvand og museumsbyg-
ning.

-Jeg tror athanvil prøveat
lime den, men om det lykkes
ved jeg ikke. Det er jo altid
sjovere at bygge nye huse
end reparere på skader, siger
en af de frivillige, Arne Mø-
rup.

Figuren er i målestok 1:10.

- Vi har netop haft"spring-
vandet kørende i to måneder,
og det var klar til at komme
ud på vores nye, udendørs ud-
stilling til sommer, siger Hil-
mar Baun Nielsen fra Vejen
Mini By.

I *u*u*- t${ $ffitrÅrdffirFq

Hærværk mod minibyen
VEJEN: Der var i weekenden hær-
værk mod flere modelbyggerier hos
Vejen Mini By på Knudevejen. Det er
blandt andet gået ud over en model
af kunstmuseet. hie

Arne Mørup, til venstre, og Hilmar Baun Nielsen fra Vejen Mini By
vurderer muligheder for at reparere den brækkede troldefigur.

Vejen Mini By har ikke
plads til de færdige huse in-
dendørs, og de står derfor på
et udendørs, overdækket om-
råde.

Hugo Østergaard, der har lavet
troldefiguren, håber at kunne

lime den sammen.
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Der er fuld gang ijordarbejdet med store entreprenørmaskiner i området bag Billingland.

travl hed I



LOKÅLI||STOR|E: Der holdes ikke sommerferie
i Veien Miniby" I øjeblikket arbejdes der med at
planere areale[ hvor minibyens byggerier skal

opstilles"

Af Jørgen Schultz
T lt. 7 211 4?60,.i os@ iv.d k

YEIEN: På trods af sommer-
ferie er der fuld gang i aktivi-

es der
i de forskellige grupper både
med byggeri, der fremstilles
mursten og tegl sanrt fbrskel-
ligttønuner og der er gang i
denhistoriske gruppe.

I øjeblitfret er der ftrld gang

i arbejdet med at få arealerne
bae Bilingland, hvor miniby-
en holder til, giort klar.

Vejen Miniby har fået mu-
lighed for at anvende arealet,
hvor de forskeliige bygnin-
ger, som opføres, kan opstil-
les. I første omgang arbejdes
der atfi opførtenkopi af om-
rådet Nørregade, Jernbane.
gade og Skowej.

Planeriqgen af jordarealer-
ne *er med hjætp fra en af

minibyens sponsorer. Det er
entreprenørfirmaet Rob ert E.
Nielsen A/S, der er behjælpe
lig rned dels planeringen og
dels rydningen af ffæer.

- Efter at arealet er planeret
skal der lægges stabilgnrs, og
det er meningen, at terrænet
skal fremstå præcis, som det
så ud i virkelighedens bymid-
te anno 1930, fortæller huis.
Tirnmennann fra foreningen
Vejen Miniby.

Når jordarealerne er giort
Har, vil deforskellige bysnin-
ger, som erfremstillet kunne
opstilles, 0g sa skal det ellers
vise sig, om husene kan tåle
det danskevejrlig.

l0M vEJEt{ hlll{lBY
Formålet med foreni nger
Vejen Miniby er at bygge
kopiaf Vejen over et tids
rum fra19OO til omkring
1930.
Byggeriet i miniatureforr
skal ornhandle, hvordan
man levede på dette tids
punkt, samt at opleve, ht
dan Vejen har udviklet si'

fra at være stationsby til
blive noget iretning af et

mindre industriby.
T



Vejen Miniby holder
ikke sommerferie
S verru
Der sker hele tiden noget i
Vejen Miniby. I gjeblikket er
man i.gang med at planere
arealet bag bygningen, fordi
der er givet tilsagn om, at an-
vende arealet til opstilling af
husene.
Det sker med hjælp fra en af

Minibyens stØrste sponsorer,
enfrepren@rfirmaet Robert E.
Nielsen A/S.
Arealet er blevet ryddet for
træer og buske. Senere skal
der lægges stabilgrus på, så
terrænet kommer til at frem-
stå, som det var i virkelighe-
dens bymidte anno 1930.
Når husene efterhånden er

færdige, placeres de på area-
let - i første omgang drejer
det sig om Nørregade, Jern-
banegade og Skowej.



Voksen-
lærling
lmlnl-
byen
fll vurru
Minibyen i Vejen har holdt
grillfest, hvor den første vok-
senlærling også fik overrakt
sit bevis. Det er JohanAndre-
assen, der har fået overrakt
sin svendebrev af formanden
for minibyen, Edvard Berg,
der ses bagerst.

PRIVATFOTO

VEJEN: Minibyen i Vejen,
som er i gang med at op-
bygge en kopi af midtbyen
fra begyndelsen af sidste

århundrede i miniaturefor-
mat, hår fået sin første vok-
senlærling.

Det er Johan Andreassen,

der har fået overrakt sin
svendebrev af formanden
for minibyen, Edvard Berg,
der ses bagerst.

J V' ,{E"t ggi<r1r{ s r 2-æ *#
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Miniby fi k penge
fra Sydbank

VEJEN De to medarbejdere, Henrik
FI. Madsen og Inger Th.

Ravn, fra Sydbank i Vejen har
været på bes@g i Vejen Mi-
niby med en check på 10.000
kroner til støtte til Vejen Mi-
niby. På billedet ses fra ven-
stre lnger Th. Ravn, Bjarne
Terp Larsen, Henrik H. Mad-
sen samt Alf Hyldig . '

VEJEN

Vejen Miniby har haft Træla-
stens medarbejdere på rund-
visning i minibyen. Det er
Vejens mindste byggeplads,
men nok 6n af de mest spæn-
dene. Her arbejder man på at
opfgre Vejen, som den så ud
for 80-100 år siden. Og der
sættes store krav til historie
og kvaiitet. Alle bygninger

bliver lavet præcis som de
var, dog i minifbrmat. Mini-
byen har egen tegnestue hvor
arkitekt og ingenigr arbejder
side og side med at tegne de
forskellige byggerier. Deref-
ter bliver tegningerne afleve-
ret til murerafdelingen eller
tØmrer/snedker afdelingen,
som så påbegynder arbejdet.
Vejen Trælast leverer mate-
rialer til byggeriet, men må

dog give tabt når det gælder
mursten og teglsten, da mini-
byen bruger så små stØrrelser,
at dc selr,, hal lavet sig et mi-
niteglværk, så de kan lave
sten og tegl i rctte st@rrelser.

Trælasten havde en check
med til stØtte af arbejdet som
dækker et års forbrug af byg-
gematerialer.



Tirsdag den t 8. novernber 2008

Vejen Miniby gØr
klar til ny milepæl

Minibyen udvider sit
område - og inviterer til
rejsegilde på fredag den
21. november.

ffiyurru
Vejen Miniby har efterhånden
bygget så mange huse, at man
ikke kan "huse" deno inden-
dgre, og hvad gør man så?
Jo, minibyen har fået lov at
benytte et udendØrs areal syd
for værkstedet rned adgang"
Men da dette areal såherrens

ud, måtte man alliere sig med
en entreprenør, og der blev
derfor rettet henvendelse til
minibyens gode ven og spon-
sor, Henning Have.
Han var straks rede til at
hjælpe og sendte en medhjæl-
per med maskine til at rydde
buske og planere jorden, så

det i dag lignet et område i
Vejen by (Nønegade, Skov-
vej og Jernbanegade), således
som det så ud i omkring
1930.
Det er så meningen at mar-
kere disse gader rned skilte

og derefter ptracere husene,
efterhånden sorn de er fæi-
dige, og i minibyen mener
rnan: at dette er en rnilepæl,
som skal markeres med et rej-
segilde.
Det sker på fredag den 21.
november, hvor borgmester
Egon Fræhr har lovet at
komme. Det bliver Henning
Have og hustru, Jytte, der
skal klippe snoren, mens
borgmester Egon Fræhr og
"sognerådsformand" Evald
Berg vil påse, at alt gar rigtig
til.

Snoren
klippet
for ny
rnilepæl I

rniniby
HfSTORIE: Veftn t"f,ni-

bl6 germpforels+ af
Vepru mitfrby, som
d€t så td iF3O, sl+ri.

der hdrqt frem lgår
vr der rejffqikte.
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klargjort uden for Billingland.
"Efterhånden som vi får vores

huse klar, mangler vi plads. Nu
har vi fået byggemodnet dette

nye areal, hvor vi kan få opstil-
let de huse, som er klar. Men
hvad skal vi så den dag, hvor vi
vokser ud af rammerne her. Vi
vil gerne finde et sted, hvor
publikum har let adgang til mi-
nibyen -eksempelvis ved den

gamle Vejen-hal", fastslog Ed-

vard Berg, formand og "sogne-

rådsformand" i Vejen Miniby.

Minibyen har fået god hjælp til
klargØringen af arealet, Mini-
byens gode ven og sponsor,

Henning Have, har stillet ma-

teriel og arbejdskraft til rådig-
hed.

Borgmester Egon Fræhr var
også til stede, da snoren blev
klippet til. Borgmesteren ud-

trykte anerkendelse for den

store indsats, som den frivillige
stab af medarbejdere i mini-
byen udgver. Og så medbragte

han 1000 kroner.

Jytte Have klippede snoren
Fræhr så til.

Kort efter at snoren tit det nye wdendQrs areal var klippet kunne den fPrste bygning - et dob-

belthus fra Jernbanegacle - sættes på plads. Herær det en række af de frivillige med Helge

Schelde ifront.

Ny milepæl for de
frivillige i minibyen
Vejen Minibys genopfgrelse

af Vejens midtby, som det så

ud i tr 930, skrider hastigt
frem.

VEJEN

Minibyen i Vejen har nået en

ny milepæI.
I strålende solskinsvejr, men
med kolde vintertemperaturet
var der en slags rejsegilde på

det nye areal, som er blevet

til Vejen Minibys nye, byggemodnede areal. Borgmester'Egon


