
Søsteiloge donerede penge
§l vurn «ourlruue

Efter den store suqces med
Julestuen, som blev af'holdt
lørdag den 20. november
2010, kunne Søsterloge Nr.
71 Modersmålet uddele det
store overskud på 34.000 kr.
til følgende humanitære pro-
jekter i lokalområdet:

HUSETVejen
v. Gerda Eskesen
ASF Dansk Folkehjælp
v. Preban Pedersen
Knudepunktet, Bruger-
gruppen v. Eva Asferg
Natterar"nene i Vejen
v. EilerThomsen
Tandemklubben
v. Holger Røijen
Spillopperne i Føvling/Hol-
sted v. Birgit Harboe
Minibyen iVejen

weekend
cykler til

på Sløjdscenen,
Tandem-klubben,

Kærdalen v. Birthe Hansen
Lindecentret Bække ,

v. Line Greve
Sløjdscenen i Askov
v. Birgit Knudsen

Alle donationsmodtagere var
inviteret til en aften i logesa-
len tirsdag den 1. februar,
hvor pengene blev uddelt.
Repræsentanterne takkede
derefter under det efterføl-
gende traktement i festsalen
for beløbet. De fortalte her-
underbl.a. om, hvad de havde
tænkt sig atbruge donationen
til - renovering af lokaler i
Huset, bustur med Knude-
punktet, konfl ikthåndtering af
Nattera\mene, Teaterskole på
Fyn for tre unge fra Spillop-
perne, ekstern instruktør i en

p-ere ved gudgtjenester
ved Kirketjenesten, nyt flag
til Lindecentret og nød-
hjælpsredskaber til Dansk
Folkehjælp. Det blev en rig-
tig dejlig aften, hvor loges-
østrene kunne mærke den
begejstring- som alle modta-
gere udstrålede, da de fortalte
om deres plojektq.
M; J b rs il;a'.i;,,,aæ -,gq.Se.'l
opbakning til jrilestueqgffi .

foregående år har Søsteilffi
Nr. 71 Modersmålet derfor
allerede nu besluttet, atjule-
stuen for 5. gang gentag.es .

lørdag den 19. november
201 I og forhåbentlig igen
med stor succes.

veien Minihy
afholder generalforsamling

onsdag d.23. rnarts l«.14.00 iVejenhallen.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Nye medlemmer er velkomne!

ååffå?: Reta Rå d ifr:9;'8åi??*j*
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De hyger og de byger
Tekst og foto Cecilie Rasmussen Hviid

VEJEN: Minibyen i Vejen er en op-
førelse af by som den så ud for cir-
ka7G100 ar siden.

Byggeri af et hus starter med et
billede, hvorefter der skal laves en
tegning. Efter tegning laves der en
model i størrelsen 1:100.

Herefter begynder så det egenfli-
ge byggeri af det store hus, som op-
stilles i minibyen i størrelsen 1:100.

Husene opføres i mursten, tag-
sten, tadrender, tagspær m.m. De

,Jældige huse bliver derefter opstil-
i:Ietåå det udendørs areal ved Billing-
land.

Vejen Kunstmuseum var den fø-
ste model, som blev færdig,

Heinrich er ved og mure noget af et hus op. Filip kigger på billeder af et hus.



Cecilie Rasmussen Hviid

Fotografen
Mit navn er Cecilie Rasmus-
sen Hviid, og jeg er 15 år og
har afsluttet 9. klasse på St.
Andst Efterskole.

Jeg borpå en lille gård sam-
men med min mor, far oglille-
bror. Jeg har to heste, som jeg
hyggerider på, når jeg er
hjemme.

Jeg har været i praktik på

JydskeVestkysten, fordi jeg
godt vil være fotograf. Jeg el-
sker at gå rundt og tage bille-
der, så da jeg har været ude
ved'Veien Miniby, er detfordi,
det er et super godt sted at ta-
ge nogle gode billeder. Og
derude er der nogle vildt go-
de motiver.

Jeg drømmer lidt om at bli-
ve fotograJ, så minibyen var et
super godt sted at starte.

Her ses noget af byen, som den engang så ud.



Hilmer er ved at gør et hus klar til at få tagsten på. Knud er lige blive færdig med at mure.



Tirsdag den 15. november 2011 ffi VeienAvis "
Vejen modelstation blev rejst
I torsdags var det tid til at
holde rejsegilde for Veien
Minibys seneste værk,
Vejen Station.

AI Alex Petersen
Proktikont

ffi veteu

Ved hjælp af træ, små hjem-
melavede mursten og en
masse arbejdstimer får nogle
inkarnerede entusiaster fra
Vejen Miniby lavet l- meter
høje modeller af nogle af de
bygninger, som stod i Vejen
for 50 -60 år siden, så de til-
sammen ligner datidens cen-
trum på en prik,
I torsdags blev det tid til at af-
holde rejsegilde på Minibyens

seneste værk, nemlig den
gamle Vejen station fra 191-7.

Modellen er delt op i 2 dele,
nemlig den store stationsbyg-
ning og så en tilbygning, som
dog endnu mangler en del ar-
bejdstimer, mens selve sta-
tionsbygningen reelt kun
mangler tag.
Små 50 interesserede var
mødt op til rejsegildet, og
også Vejens borgmester Egon

Fræhr havde fundet vej til
den Legoland-lignende mi-
niby. De kunne nyde gratis
pølser og brød, samt vand, vin
ogøl,.
Modellen af Vejen Station,
som lige nu står til skue i Mi-

nibyens værkted, er klar en-
gang i foråret, Blandt andet
består Minibyen af modeller
af rutebilstationen, trælasten,

foderstofforeningen, det
gamle konditori, kunstmuseet
og mange flere, men altså
også snart af Vejen station,
hvilket da også gjorde miniby-
ens formand Edvard Berg
oprigtig stolt:
"Vi har bygget mange forskel-
lige huse, men nu ville vi have
et stort.projekt, som vi alle
kunne være sammen om,"
Skulle man være interesseret
i at se det gamle Vejen udfor-
met i modeller.med størrel-
sesforholdet 1:l-0, så har
Vejen Miniby, samt værkste-
det, hvor håndværkerne bru-
ger flere hundrede timer på at
efterligne de gamle bygnin-
ger minutiøst, åbent hverdage
klokken 9-12.

Formand for Vejen Miniby Edvard Berg viser borgmester Egon Fræhr, hvordan håndværkerne
eller'byggerne", som Edvord selv kalder dem, arbejder på modellen ol Veien Station.
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Foto: Chresten Bergh

Minibyens formand Edvard Berg (tv) gav borgmester Egon Fræhr en introduktion til den minutiøst nøjagtige kopi af stationsbygningen.

Ikke nogetmedmdf her



MINISTATION: Håndværkerne fra Vejen Miniby har lagt spær på kopien af stationen. Alt er hamret,
muret og pudset i lille format - men med faglig stolthed i fuld stØrrelse.

AfAnne Hedegaard
Tlf . 7 2l | 426 l, ahe@jv.dk

VEJEN: Flere hundredetusinde
bittesmå mursten størrelse
50x22x5 millimeter er møjsom-
meligt limet sammen.

Med hulmur, med korrekt møn-
ster i forband og med bindere. På
forsiden er fliseklæberen kradset
ud, så murværket bagefter har
kunnet fuges - og forleden kunne
håndværkerne på Vejen Miniby
omsider holde rejsegilde på de-
res hidtil største bygningsværk:
Vejen Station.

Naturligvis pudset og fint hvid-
kalket som originalen, så når de
røde teglsten er lagt på, vil ingen
nogensinde mere kunne se det
kæmpearbejde, der er lagt i mu-
rene.

- Men vived, hvad der er inde
bagved, siger alt-muligmand Karl
Knudsen med eftertryk.

Det skal være rigtigt
Derfor kunne de I5-20 mænd og
kvinder, der i foreløbig halvandet
år har arbejdet på stationsbyg-
ningen, heller ikke drømme om
at save nogle mdf-plader til og
male dem hvide.

- Nej, fastslår minibyens for-
mand Edvard Berg halvforarget
og peger med en rejsegildepølse.

- Se de gamle tømrersamlinger
i spærene her - og kampestens-
soklen. Og granittrappen. Her går
det på, at vi bruger de rigtige ma-
terialer og de rigtige teknikker.
Det er ikke nødvendigt, at vi la-
ver det på den måde - men det er
det, vi vil.

Else Ditlevsen er i nydelig dragt
og ligner ikke umiddelbart 6n,
der har været murer. Det har hun
også kun været de sidste fire-fem
måneder, medgiver den pensio-
nerede posthusbestyrer. Nu tager
hun sig til gengæld i at gå og kig-

ge efter mønstre og rosetter på
mure rundt om i byen. Den slags
kan give gode snakke, og valget
faldt da også på Stationsbygnin-
gen, fordi den var stor nok til, at
alle kunne være med til at bygge,

-Vi har bygget mange små hu-

Foto: Chresten Bergh

se; nu ville vi gerne have et stort
projekt, som vi alle kunne være
sammen om, forklarer Edvard
Berg, somventer, at Stationsbyg-
ningen er klar til at rykke uden-
dørs til resten af Minibyen en-
gang i foråret.

Vejens stationsbygning fra I9I Tvaret prangende bygningsværkforen bymed 2500 indbyggere.Sidenerder
kommet flere folk til - og nu også en ekstra stationsbygning.


