
Vejen Minibyer
på jogtefteren
nyformond

Fingerfærdighed og sociolt somvær trives på Knudevejen, hvor
ildsjæle holderfost i byens historie.

Bdon Li.dholdtE§kosen
en. Resten lærervidem, siger
Ånne Grete Schliinssen.

Håndværkere k nvinr
ikk€ få nok at Men her er
plads til alle tilføier, Louis
Timmermånn med maler-
m€sterbaggunden. Han har
været med helt fm stanen.

terldnnere dagligt i tidsrum
met 8.50 og 11.50.

Den yngste er 69 år. Den
ældste hår fo( Iængst rund€t
de 90 år. Og de hlgger sig,
meDs Vejens historiske byg-
ninger bliver genopføn i mi-
niformaL

Tirsdåg og torsdåg er vi
18 22 srykker. For h€r er der
rundstykker, smiler Anne
Grete Schiinssen.

Og de vil geme være flere.
- Man kommer bare eller

ringer på forhånd. Så kan
man blive prøvemedlem.
Man behøver ikke en hånd-
værksmæssig baggrund. Man
skal bare have glæden ogvilj-

Ibtod. i blod.t
Efterlønsrefomen har gjort
d€t sværere at hverve nye

- Folk stopper senere på ar-
bejdsmarkedet nu, siger 70-
årige Anne Grete Schliinssen,
der også gerne selv vil afløses
på formandsposten.

Og vi vil rigtig geme ha

ve en ny formand, der har go-
de kontåkter i erhvefl,slivet,
tilføierhun.

Interessen for Veiens histo-
rie har Anne crete haft lia
bamsbenal

Jeg er født og opvoker i
Vejen. Min far var en begei
srret fonæller, og herftå har
ieg en del af interessen for hi-
storie. Mange af tingene har
ieg selv oplev€t. Og jegelsker
at fonælle om stedeme. Det

han skulle herud. Mænd har
ikl€ godt afat sidde derh,em-
meNukanhansletikkeund-
være stedet Som hån sagde
inden, vi kom herud: Jeg sav
ner ikke mit arbejde. les sav
n€r skurvognen, siger Ann€
Grete Schliinssen.

Der er opgaver tii alle, når
der skal nørkles med model-
blEgeriet.

Kvinderne er de bedste
murere. De er mest omhygge

er det, ieg allerhelst vil, siger
Ånne Grere Schliinssen-

Sovnot ol sku,vognan
Selv blev formånden eft€r
lønneri2010.lndena$ejde-
de hun i Post & Telegrafræse-
net på telelinien og senere
hos Fagforeningen SiDs A

- Min mand Ole Sreen
Hansen blev efterlønner, og
det var mig, derbestemte, ar
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YXJttl. - leg forti€ner en løn,
forhøjelse, lyder det ha Ri
kardt låcobsen.

-Du kån iå 200 prccent For
her arbeider vi i procenter og
ikke i koner Og 200 procent
af nul er nul svarer forman-
den Ånne Gr€te Schliinssen.

Tonenermunteroghjene
lig under kåfrepausen med
kage i værksteder

Vi er i Vejen Miniby på
Knudeveien 17. Her samles
en guppe pensionister og ef-



Formond.n for V.jån ninily, Ånn!
GEto Schliniron, fomn don im-
ponorondc mod.l o, vejen Eono-

9åd. toio: Bdon Undholt

ll! firsdog og torsdog
er vi 1 8-22 stykker For

her er der rundsykker

ÅNilE GnErr SOfl.0t§SEil, rcflUil0
MTYUE[NINBY

oden 1900 1940 velkom-

D€t må også geme være
famili€billeder, hvor man
kan se hiømer afhusere. Vi
beholder ikke tegningerne og
billedeme- Man får dem til-
bage. Vi scanner dem bare
ind,sigerAnne Grete Schliins

Tålmodighed er en dyd.
Det tog ekempelvis halvan-
det år åt bygge mod€llen af
Brugsfor€ningen.

- D€n bltning betyder me-
get for mig; for ieg sad i Kvick-
l)s bestyrelse i 20 år Bygnin-
gen er desværre revet nevet i
dag- Den nye b]€ning på
grunden rummer nu politi
stationen og sydtrafik, siger
Anne Grete Schlilnssen.

Drømmene €r mange,
Langtids drømmen er at få
ve jen Minibyfl lttet ind i den
gamle Vej€n Hål på Fug
lesångsall6.

l-okaleme herude er fiDe.
men vi er udfordret åf afstan-
den tilbyen. Både iforholdtil
medl€mmer og gæster. og så
bruger vi nu en del tid på re
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.Voi€n iniby

. Forcningen boq Vejen t1i
niby blev stiftet i 2004. fini-
byen hortilhuse p6 Knude-

vejen l7 iVejen.

a Fom6 eterot byqge mo-
delleristørrelserne 1:100 oq
1:10of beboelseshuseoq
ondrebyqninqeriVejenfrc
perioden 1900-1940.

. tn integrerct del of pro-
jektet er indsomlinq of lokol-
historisk moterio e til f or-
midlinqofhisto enom de

mennesker, der boede og vir-

a Yed omvisningeI f oredrog
oq foreninqens hjemmeside
fortælleshisto enom\/ejen.

. Hjemmesids www.vejen-
miniby.dk
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Ijge. Dehar"de mindste hæn
der", når vi siger det på en
pæn måde, griner Anne Gre
re Schliinssen.

og så er der opfi ndertyper
ne. Rikårdt lacobsen er en af
dem. Hån hår omblgget en
brændekile til en bol
lesprøjte , der benyttes til
produktionen af de mange

' leg har to svendebreve og
været både bager og maskn-

arbejder og det duer ikke ba
re åI sidde derhiemme og ik
ke lave nogeL Der skal også
være udfordringer. Det socia-
le samvær betyder meget. Og
så er derglæden og tillieds-
stillels€n ved arbejdet, siger
Rikardt lacobsen.

Tålmodigh.d rrcn dyd
Vejen Miniby kunne også
gemebrugeen arkitekl Også
er tegninger og lotos fia peri

staurering af modell€rn€, der
iostårude hele året rundl De
hår der hedre indendørs men
er ikke lige sådan til at flytte,
siger Anne Grete Schliinssen.

EJ Jeq sovner ikke nit
orbejde.Jeg savner
skuruoqnen.
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roft.na loE Y.j.n iinib, hy99!r sig. Har .r ddt Ritordt J0coD§6n oq ili
.ls ion.nson. toto: Brion Lindholr

Byqning.n, lflor lid.ns T.qn, vor tiommohrr.nd., wr den 

''l!t. 
mod6t

i Vrjon iiniby- - Vi kom til ot ldE d.n spejlyondt huskff Årn6 Grote
§chlin$.n. foto: &ion lindhoft
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T RSDAG ]3. OKTOBTR 2O2O

tlodollonof V.i.n ltun3tmusaum orundorDp0mtion i Voi.n ltiniby fo_
to: Brion Lindholt

Y.i.n ltiniby hor o93i e.oq Goorl6'typ.r På varkslodoi. Formond Ån_

nr GrBto §chlins.n s6 hor v.d .o Dr.ndokilo. der or bld.t ombyggst
tilon"holl6spnit." !f dontidligobboq.rRikordtJocols.i- Den honyi-
t6s lilproduKion ot d6 mon96 smt mul§ltn, d.l indg6rimodoll.rn..
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