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Uefen bør hove en opleuelsespork
Minibyen klar med et nyt projekt for at tå flyttet miniaturehusene ind i centrum.

ølrstcusrElr
Stoortognsson
sro@jv.dk

EEForslaget om en tea-
tersal ogbiograf i den gamle
Vejen Hal er blevet sl«rdt ned
af Veien Kommune, fordi
hallen bruges både af Øster-
byskolen og af bla- badmin-
tonspillere

Men det f;ir ikke Veien Mi-
niby til at stoppe strømmen
afforslag i et forsøg på at sta-
ble et samlet proiekt på be-
nene, som kan bane vejen
for, at Minibyen kan flyne fra
den noget uqmlige placering
i Billingland syd for Vejen til
en synlig adresse inde i byen.

Arkitekt Dion Christensen,
der er alifiv i Minibyen, har
nu skitseret en plan over en
samlet "oplevelsespark" i Ve-

ien Anlæg i forbindelse med
idrætshallen.

Han foreslår, at hallens
gamle tilbygninger - om-
klædningsrum og cafeteri-
et - rives ned og erstattes af
nye bygninger, hvor Mini-
byen kan f;i et værksted" og
hvorder på 1. sal indrettes en
ny caf6 med udsigt over Mi-
nibyen, der tænkes placeret
øst for bygningen.

- Området har et stort po-
tentiale som frirum for Ve-

fi
l'1on kon også skobe

en åben linje med
gennemsyn fro
Ahorngode til scenen
på friluftsscenen,
forslår orkitekten,
som forestillersig
udendørs "lærings-

rum", hvorskolebørn
kon deltoge iorbejdet
med l'linibyen.

Dt0t cflR§Tlilstlt,
anxrilT

jens borgere samt turister
og besøgende, mener Dion
Christensen, som ser store
muligheder i, at Minibyen
kommer tæt på seniorer-
nes aktivitetscenter, Knude-
punltet - især hvis der byry-
ges en tunnel under Fugle.
sangsÆl€.

- Man kan også skabe en
åben linje med gennemqm
fra Ahorngade til scenen på
frilufuscenen, forslår arki-
tekten, som forestiller sig
udendørs "læringprum", hvor

skolebøm kan deltage i ar-
beidet med Minibyen. Han
synes også, at Vejen Hånd-
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værkerforening burde have
sit eget museum med effek-
ter og gammelt værktøi.
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- Derskal opføres kvalitets-
byggeri, vi kan være stolte af.
Helhedsplanen kan udføres

i bidder. Der kommer ingen
boliger på arealet, som er re-
serveret til alitMter
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Folkene bog Yejen llinibyforoslår kommunen og borgerne ot skobe en oplevelsespork iYeien Ånlæg med en rakke oktiviteter og
minibyen plocent lige icentrum. Tegning: Dion Christensen
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Frivil lige byggere fortæl ler
om deres orbejde

YEJE* På biblioteket i Vejen
er der en større udstilling fra
Veien Miniby. Udstillingen
kan ses frem til den 28. maj.

De næste to torsdag - den
17. og24. maj - vil der være
nogle af de frivillige byggere
fra minibyen på biblioteket.

en udstiller
Iiotek

De vil fortælle om det arbei-
de, som foregår i minibyen
på Knudevejen i Veien

Minibyen håber iøvrigt, at
flere frivillige vil melde sig.

Bblioteket i Vejen hor i denne tid en udstillingen omkring Vejen lliniby. Foto: Jørgen Schultz
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Amerikonsk ægtepor i minibyen

SLÆGT]II1{GE

YIJEI* Der var besøg fra den
anden side Atlanten i Vejen
Miniby, da et -amerikansk
ægtepar var på cykeltur i
Danmark tinda og Bill Bem-
heim fra Califomien traf fa-
milie og venner i minibyen
på Knudevejen i Veien.

I marts 2015 fandt Linda
og hendes søster Barbara på
Vef en Miniby's hjemmeside
et fotografi fra 1909 afderes
bedsteforældre Peter Thom-
sen og ]ohanne Speedtsberg
foran deres slagterforretning
i Nørregade 56 i Vejen.

Gennem yderligere kon-
takt med Vejen Minibyblev
det afsløret, at de ameri-

kanske søstre også var i fa-
milie med minibyens for-
mand Anne Grete Schltins-
sen, da hendes farmor Ema-
rentse Speedtsberg- gift med
vognmand Klaus Hend-
rik Schliinssen i Nørregade
47 - var søster til fohanne
Speedtsberg.

At Peter Thomsen varbror
til Ane Margrethe Thom-

sen, gift med vognmand Iver
Hansen Klockmann i Nørre-
gade 104, er endnu et slægt-
skab til en Veien-familie.

Bill og Lindo Bernheim
fro Colifornien bliver budt

velkommen iYejen iliniby of
minibyens formond Anne Grete

Schliinssen. Privotf oto
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Det vor dette foto, der sotte gong i interessen. Peter og Johonne Thomsen foron deres slogterforretning i tlørregode 56 i I 909.
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YEJEII: Der var besøg fra den
anden side Atlanten i Veien
Miniby, da et amerikansk
ægtepar var på cykeltur i
Danmark for at møde fami-
lie og venner i minibyen.

Linda og Bill Bernheim
fra Californien traf sammen
med familie og venner i mi-
nibyen på Ituudeveien i Ve-
jen.

I marts 2015 fandt Linda
og hendes søster Barbara på
Vejen Miniby's hjemmeside
et fotografi fra 1909 af deres
bedsteforældre Peter Thom-
sen og fohanne Speedtsberg
foran deres slagterforretning
i Nørregade 56 i Veien.

Gennem yderligere kon-
takt med Veien Miniby blev
det afsløret, at de amerikan-

ske søstre også var i familie
med minibyens formand
Anne Grete Schltinssen, da
hendes farmor Emarent-
se Speedtsberg - gift med
vognmand Klaus Hend-
rik Schltinssen i Nørregade
41 - var sØster til fohanne
Speedsberg.

At Peter Thomsen varbror
til Ane Margrethe Thom-
sen, gift med vognmand Iver
Hansen Klockmann i Nørre-
gade 104, er endnu et slægt-
skab til en Vejen-familie.

Medlemmer af Schltins-
sen- og Klockmann-famili-
erne nød samværet med de-
res amerikanske gæster i mi-
nibyen på en dag, hvor cali-
fornisk vejr var blevet afløst
af typisk dansk sommerveir. Bill og Lindo Bernheim fro Colifornien bliver budt velkommen i Yejen ['liniby of minibyens formond Anne Greto Schliinssen. Privotfoto
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