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Andehus på slotssøen.
Af Ole S. Hansen. Fotos: Bjarne Juul..

Vi har haft ænder i Slotssøen i flere år og sidste
år havde de også bygget en rede ved flagstangen.
Der var 8 æg i reden, men desværre havde vi også
besøg af en mår eller lignen de, som havde taget
alle æg.
For at undgå at det sker igen, har vi nu sat et
andehus ud midt på søen for der kommer i hvert
fald ikke grimme pelsdyr og snupper æggene.
Pelsdyrene er bange for vand.
Det startede da også godt.
Der blev bygget rede og der blev lagt æg.
Men desværre er det ikke kun de grumme pelsdyr
der kan lide friske æg, men også forskellige fugle
som ikke som pelsdyrene er bange for vand.
Om det har været krager der har taget dem ved vi
ikke. Vi ved heller ikke hvor mange der var, men
væk er de.
Nu kan vi kun håbe på, at vores ænder har mod
på at prøve en gang til. Det ville være spændende
hvis der kunne komme små ællinger i Kolding
Miniby.
Men vi kan da se, at der er flere ænder.
Både hunner og hanner, så det kunne da være, at
det kunne lykkes.

Kolding Miniby
Christian 4 Vej 23,
6000 Kolding
Åben 1. april – 30. sep.
Kl. 10.00 – 18.00

Kontakt os
www.koldingminiby.dk
Tlf.: 75 54 08 21
koldingminiby@gmail.com
Facebook: Kolding Miniby

Værksteder og adnimistration
Christian 4 Vej 53
6000 Kolding

Borgmesteren har ordet
Af Leif Bryhl. Fotos: Bjarne Juul

Så er foråret ovre og sommeren er på vej med det lidt
omskiftelige vejr – men sådan er det jo.

Så med de mange aktiviteter er der rigtig gang i
reparation og vedligehold af vore udstillede huse
som trænger til en rigtig kærlig efter vinteren.
Så er vi blevet færdige med vor garage og
værkstedsbygning som er blevet rigtig godt.
Der mangler dog et par småting.
Kolding Å projektet er i fuld gang med støbning –
(læs herom andet sted i avisen).
Kobberuret er færdig og det skal indvies den 24.
juni og borgmester Jørn Pedersen vil stå for den
officielle indvielse kl. 09.30.
Vi afbrænder Koldinghus Sankt Hans Aften kl. 22.
Den årlige udflugt for vores aktive medlemmer, går
i år til Silkeborg og Himmelbjerget.

Erfaringsudveksling mellem Minibyer.
Af Ole S. Hansen.

Vi fik en invitation til at deltage i et samarbejde mellem en del Minibyer. Det var Thisted Lilleby der
tog initiativet og inviterede: Frøstrup Minilandsby, Kolding Miniby, Minibyen Sæby, Løkken Miniby,
Viborg Miniby og Aalborg Miniby.

Vi måtte stille med 3 personer og det blev Ejner, Jens Erik og Erik Lykke. Det handlede denne
gang om hvordan de forskellige Minibyer griber det an med hensyn til selve byggeriet – tegninger,
fremstilling af mur- og tagsten og lignende.
Man blev enige om, at det var en god idé med denne erfaringsudveksling.
Vi vil holde et sådant møde en gang om året og det næste møde i 2020 med emnet: Økonomi og
forsikringsforhold i Kolding Miniby.

Kolding Å og Sønderbro.
Tekst: Ole S. Hansen Fotos: Bjarne Juul.

Vi fik tidligere på året en stor donation fra Kaj D
Fonden til etablering af Kolding Å og Sønderbro.
Dette arbejde er vi nu gået i gang med – ja, vi har
faktisk været i gang i et par måneder.
Og det er et større anlægsarbejde.
Først er der blevet målt, så åen kommer til at ligge
det rigtige sted.
Så er der er blevet gravet – både med maskine og
håndkraft. Og endelig var det klar til støbning.
Selve bunden af åen kunne klares med 7 m3
færdig-blandet beton, men til kanterne måtte vi
i gang med blanderen og trillebøren. Og selv vore
”gamle” medlemmer der er fyldt 80 var meget
aktive.
Men nu kan vi efterhånden fornemme, at det vi
har gang i, virkelig er Kolding Å med Sønderbro
hen over.
Det bliver rigtig godt når det bliver helt færdig og
når der kommer vand i.
Der er bestilt en vandtank og der kommer også
en pumpe på, så der kan komme strøm i åen.Når
så også der kommer huse på det sidste areal, så har
vi virkelig Kolding som den så ud i 1860 til 1870.
Men vi regner ikke med, at vi bliver færdige med
det hel i år – men det gør heller ikke noget. Vi
kommer bare igen næste år.

TIL ALLE MINIBYGGERE som endnu ikke har fået lavet et portræt/interview.
Send venligst et par ord om dig selv: Hvor er du født, din evt. uddannelse. Lidt om dit arbejdsliv og
om hvordan du hørte om Kolding Miniby til: mul.tom@stofanet.dk eller aflever det på et stykke papir.

Bjarne Juul.
Født den 14. august 1953 i Kolding hvor
jeg har boet altid.
Jeg er udlært snedker i 1974 og har
arbejdet indenfor faget indtil 2009 hvor
jeg blev sygemeldt, som jeg var i 1,5 år
indtil jeg blev visiteret til et flex job som
jeg havde på Harte Skole i knap 7 år som
teknisk servicehjælper.
Jeg begyndte at komme i Kolding Miniby
i 2013 og blev hurtig klar over hvad jeg
skulle
når jeg gik på pension, så jeg meldte mig
ind i 2014.
Jeg gik på pension den 1. september 2018
og startede i Kolding Miniby den 10.
september.

Velkommen til nye medlemmer
Vi kan i denne avis byde velkommen til
18 nye medlemmer.
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Verner Pedersen, Hanne Hoeg,
Frank Hoeg, Eli Trolddal,
Poul Sørensen, Anna Lorensen,
Bodil Pedersen, Dennis Helbo Jensen,
Ulla Sørensen, Thorfinn Olsen,
Laila Holm Pedersen, Ernst Hansen,
Rita Steinmeier, Connie Saxtorff,
Peter Jepsen, Connie Buhl, Else Holm,
Sterne Madsen.
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