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Trekantområdet - Vejle

Vejles bevidste 
satsning på arki-
tektur tiltaler både 
danske og uden-
landske turister 

Af Vibeke Kruse
vikr@vafo.dk

Vejle - Vejles bevidste sats-
ning på bemærkelsesværdig 
arkitektur trækker både 
danske og udenlandske turi-
ster til byen.

Det er især Bølgens be-
mærkelsesværdige udform-
ning som nabo til Vejle 
Fjord, der er et trækplaster.

Senest har et engelsk rej-
semagasin, The Local, net-
op fremhævet Vejle, Bølgen 
og andre imposante bygnin-
ger samt byens naturskønne 
beliggenhed ved skov og 
fjord.

 - Det er en fantastisk re-
klame for vores by, at Vejle 
er nævnt som en af de 10 
danske byer udenfor Køben-
havn, Aarhus og Odense, 
som det engelske rejsemaga-
sin mener er et besøg værd 
for turister, siger turisme-
konsulent Hanne Younes, 
Visit Vejle. 

Vejle er ikke eneste by fra 
det sydjyske, der fremhæves 
i rejsemagasinet. Det gør 
Kolding og Ribe også. Kol-
ding fremhæves for Kolding-
hus, botanisk have, den 
charmerende gamle bydel 
og nærheden til Legoland. 
Ribe fremhæves for at være 
en smuk og velbevaret by, 
og fordi det er den ældste by 
i Skandinavien.

De øvrige byer, som rejse-
magasinet fremhæver, er 

Dragør, Silkeborg, Skagen, 
Ebeltoft, Ærøskøbing, Horn-
bæk og Gudhjem.  

Havnepromenaden    
Visit Vejle har i denne som-
mer haft mange danske, 
især sjællandske turister, 
der netop kommer til Vejle 
for at opleve byens arkitek-
toniske profil.

- Folk har altid vidst, at 
Vejle ligger naturskønt. Men 
de har virkelig bidt mærke i 
Vejles arkitektoniske sats-
ning. Mange har læst om 

Bølgen, der har vundet pri-
ser og set billeder af bebyg-
gelsen i Skyttehusbugten. 
Nu kommer de for selv at se 
og opleve bygningen. Vi gui-
der dem også til De Fem Sø-
stre, Kristian von Hornslet-
hs skulptur Stjernen ved 
Boulevarden og havnepro-
menaden, og mange er over-
vældede over alt dét, der er 
at se i Vejle, fortæller Hanne 
Younes. 

Hun har også haft besøg af 
mange arkitektstuderende, 
som netop kommer for at se 

Bølgen, der er tegnet af Hen-
ning Larsen Architects i Kø-
benhavn og inspireret af 
operahuset i Sydney. 

Mod på det hele
Hun og kollegerne på Visit 
Vejle har hver dag mange 
gode og glade oplevelser 
med byens gæster.

- I denne uge er en gruppe 
pensionister fra Frederiks-
berg Kommune på besøg i 
Vejle. De bor i Torvehaller-
ne, og de kommer til os, når 
de har tiden fri og har brug 

for assistance. De er bare 
herlige og har mod på alver-
dens oplevelser. Blandt dem 
er en 95-årig dame, som har 
problemer med synet, men 
det skal ikke forhindre hen-
de i at opleve hele havneom-
rådet. Hun har mod på det 
hele, og det er da livsbe-
kræftende. Et par på 81 år, 
der netop har fejret dia-
mantbryllup, er her for an-
den gang, og de synes, her 
er så meget at se og opleve. 
Vi får så mange søde kom-
mentarer, fortæller Hanne 

Younes.
Før i tiden var det altid 

overnatning, Visit Vejles 
medarbejdere skulle assi-
stere turister med.

-  I dag har turister selv be-
stilt overnatning på nettet. 
Nu er det arkitektur og kul-
tur, de spørger efter, og vi 
kan med glæde henvise dem 
til kulturmuseet i Spinderi-
hallerne, Vejle Kunstmuse-
um og Økolariet. Alle steder 
er der unikke oplevelser for 
hele familien, siger Hanne 
Younes.    

Bølgen trækker turister til Vejle

Johan Nørregaard 
Andersen, der går 
på Vejle Tekniske 
Gymnasium, er på 
sommercamp - 
ikke i fodbold eller 
tennis - men i 
matematikken bag 
programmering

Af Torben Juhler
toju@vafo.dk

Vejle/KØBeNHAVN - I den-
ne uge er 48 gymnasieelever 
fra hele landet samlet på Da-
talogisk Institut på Køben-
havns Universitet for at lære 
om matematikken bag pro-
grammering. 

Det gælder blandt andre 
Johan Nørregaard Ander-
sen, der går på Vejle Tekni-
ske Gymnasium og er den 
eneste fra Vejle-området, 

der bruger en uge af ferien 
på Computer Science Camp. 

Her står frivillige fra Ung-
dommens Naturvidenskabe-
lige Forening (UNF) for un-
dervisning, underholdning 
og forplejning. Det gør de 
med ønsket om at inspirere 
deltagerne og udbrede de-
res interesse for naturviden-
skab.

Fedt at møde andre
Johan Nørregaard Andersen 
var også på Camp sidste 
sommer, hvor der stod Ma-
tematik på programmet.

- Jeg har leget meget med 
programmering i min fritid. 
Derfor ville jeg gerne vide, 
hvordan man kan imple-
mentere matematik i pro-
grammering, hvilket er, 
hvad denne camp går ud på 
i modsætning til brugerven-
lighed og design. Og så er 
det bare fedt at møde andre 
mennesker med samme in-
teresse. Man lærer en masse 

fede ting, som man ikke kan 
lære andre steder. Derfor er 
det meget effektivt at tage på 
camp, forklarer gymnasie-
eleven, der bor i Jelling. 

Efterspurgte evner
Det er første gang, at UNF 
afvikler en camp med data-
logi som fagområde, og her 
får deltagerne mulighed for 
at fordybe sig med program-
mering, algoritmer, data-
strukturer og meget mere. 
Samtidig kan de deltage i en 
masse sociale aktiviteter 
med ligesindede.

- Campen er godt arrange-
ret, og der er styr på tinge-
ne. Man føler, at tingene er 
gennemtænkt, og her er nye 
og opfindsomme sociale le-
ge hver dag, siger Johan Nør-
regaard Andersen. 

De frivillige undervisere 
starter med at give gymna-
sieeleverne en introduktion 
til programmering, hvoref-
ter de hjælper dem med at 

opbygge en værktøjskasse 
med matematiske og datalo-
giske begreber og teknikker. 
De unge lærer redskaberne 
til at lave effektive program-
mer med logisk problemløs-
ning gennem forelæsninger, 
regneøvelser og praktiske 
opgaver med programme-
ring. Evner, som ifølge ar-
rangørerne, er meget efter-
spurgte i erhvervslivet.

Styrke natur- 
videnskaben
Over de næste uger samles i 
alt 372 gymnasieelever til 
UNF’s forskell ige 
ScienceCamps, der er blevet 
afviklet hvert år siden 2002. 
Foreningen blev dog grund-
lagt allerede i 1944 og ud-
springer af Selskabet for Na-
turlærens udbredelse, der 
blev stiftet helt tilbage i 1824. 

Camps i sommerferien er 
et af de nyeste tiltag, der 
skal styrke unges engage-
ment inden for naturviden-

skab. Arrangørerne er frivil-
lige, engagerede unge, hvor-
af hovedparten selv er gym-
nasieelever eller universi-
tetsstuderende. De har valgt 

at bruge et års tid på at plan-
lægge campen samt en uge 
af deres sommerferie på at 
formidle naturvidenskab.

Johan bruger ferien på datalogi

johan Nørregaard Andersen  nyder at være sammen med andre 
unge, der deler samme interesse for matematik og programme-
ring. Han har været i København siden lørdag og tager del i cam-
pen, der slutter på lørdag.  foto: Sofie Bruun, unf

Turismekonsulent Hanne You-
nes,  Visit Vejle: - Det engelske 
rejsemagasin har givet Vejle en 
fantastisk reklame.   
 foto: AngelinA owino

Bølgen i Skyttehusbugten  og beboelsens helt unikke arkitektur trækker både danske og udenlandske turister til. folk har læst om Bøl-
gen, set billeder af det bemærkelsesværdige byggeri, og nu kommer de for selv at se og opleve den.  foto: MADS HAnSen   


