Årgang 23

September 2019

Nr. 3

Håndværkets Dag

Af Ole S. Hansen. Fotos: Rikart Madsen
Lørdag den 31. august var vi 3 personer der deltog
i Håndværkets Dag i Christiansfeld. I år var temaet:
Håndværk, renovering og bæredygtighed.
Vi fik til huse i en lille bygning ved Søster-huset
som vi delte med en trædrejer, nogle søde smykkedamer og en træskærer.
Erik Mansberg havde sin lille drejebænk og sin
lille sav med, og gæsterne var imponeret over at
det kunne lade sig gøre at fremstille så små og
flotte ting.
Sven-Erik sad og lavede fuglehuse og også her var
publikum begejstret over det flotte resultat. Der
blev også delt mursten og tagsten ud til børnene,
hvilket de glade tog imod.
Ole S. fortalte til alle der ville høre om Kolding
Miniby og viste vores video og uddelte brochurer.
Udstyret blev opsat fredag og vi var der lørdag kl.
9, hvor vi startede med morgenkaffe. Vi blev i det
hele taget godt beværtet. Morgen-kaffe, frokost
og eftermiddagskaffe.
Publikum var der fra kl. 10 til kl. 16 og jeg vil vurdere at der var mellem 1500 og 2000 besøgende.
Alt i alt en god dag og en god reklame for Kolding
Miniby.
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Borgmesteren har ordet
Af Leif Bryhl.

Nu falmer skoven trindt om land. Vi har sidste åbningsdag søndag den 20 oktober hvor vi har åbent
til kl. 18.00. Så vil vi som sædvanligt kun holde åbent gennem vores egen indgang fra Amfi-scenens
parkeringsplads alle hverdage fra kl. 09.00 til 11.00. Der vil være lukket i weekenderne.
Med hensyn til vagterne fra 12 til 18 og i weekenderne fra 10 til 18, vil jeg rette en tak til alle der har
medvirket. Det har været en sæson hvor der stort set ikke har manglet bemanding – tak for det.
Vores skur til saven er også blevet færdig og der er blevet arbejdet ihærdigt på arealet omkring Kolding
Å, så alt i alt ser vores Miniby rigtig godt ud.
Så vi vil nu gå i ”vinterhi” og stort set kun arbejde indendørs. Men hvis vejret tillader det kan vi også
komme udendørs da vi har investeret i nogle overdækninger.

Besøg på Koldinghus
Tekst og fotos: Bjarne Juul

Caroline Mathildes toiletkuffet

Kulturarvschefen på Koldinghus Steen Rosenvinge Lundbye havde inviteret alle frivillige fra Minibyen
til en præsentation af Koldinghus som museum og kongeslot samt fortælle lidt og Koldinghus kommende
aktivitetsprogram.
Det var en spændende dag hvor Steen bl.a. fortalte om Caroline Mathilde der var gift med Chr. 7. som
ikke nærede større interesse for sin dronning, men på trods af dette får parret en søn i 1768, Kronprins
Frederik 6. Hun indleder så en kærlighedsaffære med kongens livlæge Johan Struense hvilket bevirker at
hun landsforvises til Celle i Tyskland hvor hun dør af skarlagensfeber som 24 årig.

Så gik det lidt anderledes med en anden kendt dronning, Dorothea som var gift med Chr. 3. og som i
dag har lagt navn til flere kendte ting i dagens Kolding. Da hun blev enke i 1559 fik hun Koldinghus
som enkesæde og boede der til sin død i 1571 hvor slottet igen gik tilbage til Kronen.
Da slottet brændte i 1808 kollapsede kæmpetårnet og det gik ud over riddersalen og kirkesalen som fik
nogle slemme huller i loftet. De er nu igen bygget op og tager sig rigtigt godt ud.
Alt i alt en spændende formiddag.
Da slottet brændte i 1808 kollapsede kæmpetårnet og det gik ud over riddersalen og kirkesalen som fik
nogle slemme huller i loftet. De er nu igen bygget op og tager sig rigtigt godt ud. Alt i alt en spændende
formiddag.

Udflugt til Silkeborg

Tekst: Ole S. Hansen Fotos: Bjarne Juul.

Årets udflugt gik til Silkeborg. Vi var 50 personer som start-ede fra Minibyen kl. 08.30 med smurte
rundstykker, kaffe og godt humør.
Kaffen og rundstykkerne blev indtaget ved Himmelbjerget i et herligt vejr med blå himmel og solskin.
Efter kaffen var der nogle der begav sig det sidste stykke op til tårnet og den gode udsigt.
Herefter kørte vi til restaurant Indelukket i Silke-borg, hvor vi fik en rigtig god 2-retters menu.
Godt mætte gik vi ombord i Ternen, som er en turbåd og vi sejlede her en timestid på søerne og så
således også Himmelbjerget fra den vinkel.
Bussen holdt ved bådens endestation og samlede os op – og så gik turen hjemad. Vi var hjemme i
Minibyen kl. 17 og alle var enige om, at det havde været en god dag.

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.

Besøg fra Munkensdams gymnasium
Af Ole S. Hansen.

En klasse fra Munkensdam gymnasium med underviser Morten Rabjerg har været på besøg i Minibyen
og arbejdet med et projekt som hed: Kolding i 1860. De var her i nogle timer og lavede to små film som
kan ses ved at gå ind på nedenstående adresse:
https://www.youtube.com/watch?v=6WbTSPj6x8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qQs3y6Mn3Tk&feature=youtu.be

Velkommen til nye medlemmer
Vi kan i denne avis byde velkommen til
23 nye medlemmer.
Tina Duvander, Michael Madsen,
Mariane S. Hansen, Dennis D. Hansen,
Grethe Larsen, Lisbeth Erikstrup,
Margrethe Jensen, Ane Katrine Laugesen,
Gunnar Laugesen, Hanne Sørensen,
Daniel S. Buch, Poul Vange Pedersen,
Linette Damgaard Hansen, Tomislav
Stanic,Flemming Thomassen
Inger Isaksen, Per Isaksen, Klaus Petersen,
Birte Madsen, Gitte Kring, Leif Lund,
Annebet Sjøgaard,Vivian Jør-gensen,
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