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Det kræver en rolig, rystende hånd, når der skol bygges med de små mursten. Her er det sålbænke, der skal bygges på. Fotos: Dorthe Andresen



Den lilte by
medden
storefabrik
Hver dag mødes folkene bag Vejen Miniby for at
sætte mursten på mursten, save og stØbe for at
få bygget den lille miniby op

Af Dorthe Andresen

å4*M4#Y Først tager man en
tegnestue, et modelværksted,
et teglværk, jord og beton og
en afdeling, der samler op
på historien. Man tilsætter
en gruppe murere, snedkere,
tømrere, blikkenslagere. Til
sidst røres det hele godt sam-
men, og så har man den per-
fekte fabrik, der skal til for at
etablere en miniby.

For selvom Vejen Miniby,
som navnet antyder, bliver en
by i mini-format, så kræver det
en stor fabrik og et stort forar-

beide at bygge helt perfekte
modelhuse.

Og hos Vejen Miniby begyn-
der det hele med devisen "man
starter som lille, og så bli'r man
stor," for inden fundamentet
til modelhusene i størrelses-
forholdet 1:10 kan støbes og
de første mursten kan lægges,
skal der først bygges en meget
mindremodel.

"Vi har først bygget en
model i størrelsen 1:100 i pap.
Bagefter kan vi gå i gang med at
bygge i 1:10," fortæller Edvard
Berg, mens han træder ind i
modelværkstedet, hvor mode-

lanlægget på bordet viser,
hvordan midtbyen i Vejen så

udtilbagei 1920'eme.
Og det er de små bygnit -

ger, som de frivillige hos Vejen
Miniby en efter en bygger op
i større målestok og får place-
ret ude i anlægget bag 'fabrik-
ken" på Knudevej.

Det seneste bygnings-
værk, der er blevet "rejst"
i minibyen, er den flotte
banegårdsbygning.

"Det har taget 1% fu atbyg-
ge den," siger Edvard Berg, og
kigger man næEnere på byg-
ningen, forstår man godt hvor-
for, forden lille bygning erlige

så detaljerig som den rigtige
bygning, og der bliver brugt
meget tid på at lave tegninger
og studere masser af billeder,
så de små til forvekslingligner
de store.

Lysten driver værket
De frivillige i Vejen Miniby

mødes hver dag fra klokken
9 til 12, og så bliver der både
bygget - og hygget.

For der kan ikke herske
nogen tvivl orrl at det er lysterl
der driver værket hos de frivilli-
ge i Vejen Miniby, for selvom de
gang på gang forhandler med
formanden om at få fordoblet
deres løn, så kræver detikke de
store matematiske forudsætnin-
ger atregne ud, at detdobbelte
af ingenting er.. jngenting.

"Og så forventervi selvfølge-
lig også, at de arbejder dobbelt
så meget," kommer det med
et smil fra Edvard Berg, mens
han viser rundt i værkstederne
iVejenMiniby.

Plads til flere
Hvis alle friviJlige møder på
"arbejde" på 6n gang i mini-
byens værksteder, så kan man
mønstre 18-20 personer, men
Edvard Berg fortæller, at der er
plads tilflere.

"For der er jo indimellem
nogen, der bliver kaldt til kaf-
fe hos Vorherre, og det trækker
ud," sigerEdvardBerg.

På minibyens lrjemmeside
wwvu.vej enminiby.dk kan man
læse mere om minibyen og de
forskellige byggeprojekter, der
er i støbeskeen.

Den seneste bygning, der er kommet på plods i onlægget, er stati-
tnsbygningen" Byggeriet af den har taget omkring tl år.

lnden modellerne i størrelsesforholdet tto bliver bygget, bliver
der lavet modeller i størrelsesforholdet ttoo. På bordet ses en
lille model af, hvordan midtbyen iVejen så ud omkring lgzo'erne.

De forskellige værksteder hor mangeortede projekter Her er der
giort klar til at få støbt en trappe.

Edvard Berg viser her, hvordan de små mursten bliver skåret ud.
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Med røde, gule og hvide tegnestifter markerede deltagerne i aftenens borgermøde deres prioriteter blandt de mange forslag i de tre indsatsområder
byliv, erhverusliv og menneskeliv.



Vejen skal være centrum
og vækstlokomotiv
1II§ION VEIEN: Det gælder livet i byen, det nære erhvervsmiljø og det nysgerrige menneske.

Af Karen Skovbjerg
Tlf . 7 21 1 4257, ksk@jv.dk
Foto: Moften Flarup

VEJEN: Anne Grete SchlUns-
sen planter resolut en rød
tegnestift ud for Rådhus-
passagen, da deltagerne i
tirsdagens borgermøde om
visioner for Vejen får mulig-
hed for at prioritere blandt
de mange projekter, proces-
sen om byens udvikling har
affødt.

- Rådhuspassagen skal
overdækkes. Det er vigtigt,
at vores forretningsliv får et
boost,. så det er min første
prioritet, fastslår Anne Gre-
te Schl[inssen.

Med en gul stift markerer
hun sin anden prioritet:
Flytning af Vejen Miniby til
Vejen Hallen, et projekt som
Harald Aude arbejder
stærkt for.

Bedre koncerter
I samme attraktive grØnne
område satser Peter Amtoft,
Stefan Arentoft og Bjarne
Ditlevsen fra Rytmisk mu-
sik Vejen på at få bedre kon-
certer med en overdækket
scene. De er glade for bor-
germødet og udstillingen

Harald Aude (i midten) er
stærkt engageret i Vejens
historie og vil have Vejen
Miniby frem i lyset op ved
siden af Vejen Flallen - Vi-
sion Vejen giver os borgere
en fantastisk mulighed for
at drøfte byens udvikling.
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VISION VEJEN
I Nu skal der prioriteres
blandt de mange foreslåe'
de projekter. Nogle vil
kommunen sætte igang
her og nu. Andre senere,
mens andre igen overla-
des til frivillige og private
kræfter.
Alle ideer er samlet i et
handlingskatalog og mere
kan ses på vejenkom.dk/
SubsitesÆi s ionVEjen.as px
irg facebook.com/Vision-
Vejen

med de mange projekter.
- Det er dejligt at få bille-

der på alle id6erne, fastslår
Bjarne Ditlevsen.

De mange id6er er resulta-
tet af en række workshops,
projekter og interviews om
Vejens opgave som kommu-
nens hovedby, centrum og
vækstlokomotiv.

Skal Vejen spille en rolle i

kommunen og i regionen, så
skal der satses, fastslår
Egon Fræhr (V).

Det gælder borgerne, byli-
vet og erhvervsmiljøet.

Den gennemgående vi-
sion er »Plads til at lykkes«,
og herunder er projekterne
samlet i tre indsatsområder:
Det nysgerrige menneske,
livet i byen og det nære er-

hvervsmiljø.
- Og det er stadig en åben

proces, vi kan ikke løfte alle
projekter, så vi har brug for
jeres prioritering, under-
streger kommunaldirektør
Ole Slot.

Så nu skal der for alvor
samarbejdes.
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sLÅ spejoe nE i Holsted -
3.000,. kr.

LINDECENTRET i Bække -
3.000,- kr.

DANSK FOTKEHIÆLP i

Vejen - 5.000,- kr.

"HUSET" iVejen - 5.OOO,-

kr.

LOKALHISTORISK ARKIV i

Bække - 2.000,- kr.

MINIBYEN iVejen - 2.000,-
kr.

TANDEMKLUBBEN i Vejen -
3.000,- kr.

Alle donationsmodtagere var
inviteret til en aften i logesa-
len tirsdag den 5. februar,
hvor pengene blev uddelt.
Modtagerne takkede derefter

for den flotte donation under
det efterfølgende traktement
i festsalen. De fortalte herun-
der bl.a., hvad de havde tænkt
sig at bruge donationen til, oB

der var flot underholdning af
Studio 73,
Det blev en rigtig dejlig aften,
hvor logesøstrene kunne
mærke den begejstring, som
alle modtagere udstrålede, da

de fortalte om deres projek-
ter,
Med baggrund i den flotte op-
bakning til julestuen i de fore-
gående seks år har Søsterloge
Nr. 71 Modersmålet derfor al-

lerede nu besluttet, at jule-
stuen gentages for 7. gang i

2013 og forhåbentlig igen
med stor succes.

Søstre i gavehurn Øt
g! VEJEN

Efter den store succes med
Odd Fellow Søsterloge Nr. 71-

"Modersmålets" julestue lør-
dag den 17. november 2012
kunne .

logen igen uddele et stort
beløb på 36.000 kr. til føl-
gende humanitære projekter i

lokalområdet:

STUDIO 73 i Vejen - 3.OOO,-

kr.

SLøJDSCENE i Askov -
3.000,- kr.

SPIL0PPERNE i Føvling/Hol-
sted - 3.000,- kr.

KNUDEPUNKTET - Bruger-
gruppen i Vejen - 4.000,- kr.


