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Nyt boligområde med appel
t¡l unge familier iVejen
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Sønderskov åbner ud-
stilling om 100-året for
kvindernes stemmeret.

SE SIDE SIDE 4

Lisbeth Kjær er ny filial-
direktør i Sydbank iVejen.

SE SIDE SIDE 14

Svømmebadet i Brørup har
åbnet til den 60. sæson.

SE SIDE SIDE 39 En helt nye bydel skyder frem på det tidligere atletikstadion på Gormsvej. Projektet
udbydes som en konkurrence, og der skal tænkes nyt.
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Massage & Zoneterapí

Susanne Bidstrup
Lægeeksamineret massør
z. års zoneterapi studerende

a
pVelen ldrætscenter

Vi har i samme
tidsrum inviberct

Jettes Hudpleje,

som vi være ì

butikken og

vejlede om make
up, hudpleje og

l¡vsslils-

ændringen
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Anne & Finn Heiredol

Søndergode 4 . Vejen . tlf 75 3ó 08 77 . veien@profiloptik dk

I Erhvewsvagten kan din virk-
somhed hver torsdag fra ts-tz fä
GR.ATIS rådgivning fra en advokat,

en revisor og en erhvervskonsu-

lent. Vi vurderer dit spørgsmåì og
giver dig et konkret svar hvis det er
muligt. Er der tale om en mere kom-
pleks problemstiiling, får du vores

råd til, hvordan du kommer videre.
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til at væ
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her er et par stykker!

ndeodeafg
lge

t
PRIS

LAGER.
SALG

Renova lsotop
vægmaling 10 ltr.
lsolerende maling mod gennem-

slag Enestående hvidhed, unikke

spænende egenskaber Ydelst

robust og slidslærk

Vejl. pris

1779,-

Decor Plus 5
vægmaling
10 ltr.
Acrylplæt tilvægge af

prds, beton, gips m.m

Robust og let vaskbar.

Vejl. pris

899,-

Park Allé I . 6600 Vejen
Ttf.4t 66 63 09

www.df m-malerforretnin g.dk
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Kør sommeren ¡ møde på ny rider
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for din gamle havetraktor/Rider
i bytte med ny Husqvarna Rider
- kom ind og hør nærmere...

#marfu wgr &anre

Ådalen 3 ' 6600 Vejen .Tlf. 75 361125.www.sjteknik.dk
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VEIEN: Meget tyder på, at der hænger en del tøj
og keder sig bravt i klædeskabene rundt omkring.

I hvert fald konstaterer butiksleder Karen Bodil
fra genbrugsbutikken i Lindegade, at folk i Vejen
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har været hurtige til at tage mod TV2 og Røde
Kors' opfordring til at smide tøjet - til fordel for
katastrofehjælp ude i verden.

BRØRUP: Det er en særlig sæson for Brørup Svømmebad. Kristi him-
melfartsdag blev der åbnet for den 60. sæson. Der er ikke mange
friluftsbade, der i dag pryder det danske landskab. Men her i Brørup
er vi så privilegeret, at der stadig er et velfungerende frilufBbad.

Formand Jens Åge Larsen, b¡llèdet, og bestyrelsen åbnede i går
sluserne til en ny sæson og markerede samtidigt jubilæet med en
række store forstørrelser af fotos fra kongefamiliens besøg for 60 år
siden.

Äbningsdagen tilbage i 1955 var den 19. juni med kongeligt besøg.
Brørup Svømmebad vil på jubeldagen servere en lettere aftenbe-
spisning til de, der kunne tænke sig at være med til at markere be-
givenheden.

BRØRUP: Månedens krydsordsvinder er denne gang fra Hejnsvig.
Det var Lis Riis Kristensen fra Hejnsvig, der blev april måneds vinder
af et gavekort til SuperBrugsen i Brørup. Lis er ked af, at hun ikke
lFngere får Ugeavisen i Hejnsvig, men da hun ofte er på egnen -
bl.a. til Brørup Marked med sin mand og i Vejen til fodpleje - sügel
hun altid for at få et eksemplar med hjem.
'i Hun ses her med sotièhef Torben Olsen fra SuperBrugsen.

NY BUTIKSCHEF
VEJEN: Ny butikschef hos Tøjeksperten i Vejen er Kasper Mauritzen. Kasper er blevet headhuntet tilbage
til butikken i Vejen fra en stilling som butikschef i Vejle, som han havde bestyret med stor succes.

Den tidligere butikschef i Vejen, Jacob Raahauge, er tiltrådt en anden stilling i Tøjeksperten koncernen.
Med til historien hører også, at Kasper ér udlært i netop den butik. som han nu skal bestyre.

På billedet ses personalet hos Tøjeksperten Vejen. Fra venstre er det Gitte Nikolajsen. Niclas Graugaard,
Kasper Mauritzen, Kristoffer Albinus og Jan Kjærulf.

BRØRUP: Køeri kalve og kræmmere
fik ved Open Night iBrørup'følge-
skab af en række politikere til Brø-
rup by Night. På trods af, at stats-
minister Helle Thorning Schmidt
endnu ikke har udskrevet valg,
kæmpes der indædt om vælgernes
højt besungne stemmer. Det gør sig
også gældende for en række af
regionens politikere.

Det var politikere fra begge fløje,
der havde taget opstilling på den
afspærrede Rute 417 i Brørup for
dele valgkampens obligatoriske

kuglepenne udflyers, balloner og
til de mange forbipasserende.
tikerne var Henrik Dahl (lÁ),

POLITI KERETILO PEN NIGH

Ravn (5) og Anni Matthiesen (V).


