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Kolding Å og Sønderbro.
Tekst: Ole S. Hansen – Fotos: Poul Hauschildt.

V

i er godt i gang med at genskabe Kolding Å som den så ud i 1860.
Dengang var det jo toldsted og når man gik over Sønderbro, så
befandt man sig ikke mere i Danmark men i Hertugdømmet Slesvig
Holstein. Selve åen har fået et bolværk – og når den bliver helt færdig
vil der komme både og hyttefade der tilhørte Åle-Borch der lå helt
ned til åen.
Sønderbro er ved at få lagt brosten på som den så ud dengang.
Vi glæder os til at det bliver helt færdigt, for vi er sikre på at det bliver
noget der er værd at kigge på.
Men der går nok lidt tid før vi kan sige, at det er færdigt.

Alternativ bolig.

Tekst: Ole S. Hansen Foto: Linda Lyhne.
Det er ikke altid, at vores kære fuglevenner tænker ligesom vi gør.
Det fremgår meget tydeligt af fotoet til højre.
En mejse er flyttet ind i en af vores bed and breakfast boliger – men har
helt misforstået at breakfast siden er beregnet til at få foder. Den har i
stedet udlejet denne del til en solsort som har bygget rede og foreløbig
har fået tre unger. Hvad mejsen har fået for det ligger hen i det uvisse.
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Borgmesteren har ordet.
Af Jens Erik Andersen. Foto: Ole S. Hansen.
Danmark er nu ved at åbne op igen efter den næsten totale
nedlukning på grund af Corona virus. Kolding Miniby er også
genåbnet til næsten det normale. Vi havde totalt lukket for gæster
i ca. 3 uger, og der var også restriktioner vedrørende de aktive
medlemmer. Der måtte jo kun være 10 forsamlet ad gangen og
det betød at vi måtte lave om på vores kaffebord så der kun var
plads til 10. Vi kunne så også være 10 udenfor til at rengøre og
restaurere husene. Men det betød, at vi måtte deles lidt om at
være her.
Nu er det ændret til at vi må være 50 samlet – dog med at holde
den foreskrevne afstand som hedder: Når man står og går, skal hver person have 4 m2 – altså 2 meter til
nærmeste person og når man sidder er afstanden 2 m2 – 1 meter til næste person.
Men det er dejligt, at vi kan være her igen.

Mindeord for Tommy Guldager Nielsen
og Poul Ebeling.
Et lille land – og dog så vidt på jorden
Så selv om vi er et lille land, kan vi ikke gemme os for den store verden.
Så da der kom en virus forbi og ramte den danske befolkning gik det også ud over Kolding Miniby da vi har
mistet to af vore ældre medlemmer – Tommy Guldager Nielsen og Poul Ebeling.
De var begge meget vellidte i Minibyen. Stille og rolige personer som bare sad og passede deres arbejde med
mursten og mørtel.
De vil altid være savnet for deres rolige væsener.
Æret være Tommys og Pouls minde.

BORGMESTERKÆDEN.
Tekst: Jørgen Asmussen. Foto: Ole S. Hansen.
Mottoet i Kolding miniby har altid været hygge og bygge i rette rækkefølge.
Så da jeg i år 2003 kom i daværende bestyrelse foreslog jeg bestyrelsen, at vi skulle nedlægges og opstå som
byråd, da en by ikke har en bestyrelse, men dette syntes man ikke man kunne. Da jeg så blev formand, foreslog
jeg den daværende bestyrelse det samme, man var lydhøre, og på generalforsamlingen den 15. februar 2006
blev det vedtaget at vi skulle have et byråd med borgmester, viceborgmester, kæmner, byrådssekretær og
menig byrådsmedlem.
Dette medførte at tanken om en borgmesterkæde opstod, men hvordan skulle den være, og mange forskellige
ideer fødtes, men ingen faldt i vores smag. Indtil daværende teglværksbestyrer, Hans Krog ( ja undskyld de
mange titler vi har, men det var ideen med hygge og bygge. ) kom til mig og spurgte om det var alvor med
denne borgmesterkæde, for så ville han gerne hjælpe os. Hans og hans hustru Inger havde 8 sølvmønter med
Koldingmotiver som vi måtte få, men blev kæden ikke lavet ville han have dem igen, da de havde en vis værdi
for dem. Så manglede vi kun en mønt. Mønten havde på bagsiden Koldings byvåben, Jeg var så heldig at
man på turistkontoret lige havde en af tilsvarende mønter tilbage, og den fik vi. Jeg spurgte hos en guldsmed
hvad det ville koste at lave sådan en kæde, og det blev et slag på tasken godt kr. 10.000. så det blev nej tak.
Jeg fik så kontakt til en pensioneret guldsmed hr. Knud Labæk som bl.a. underviste i smykkefremstilling på
Olivenhaven. Han havde bl.a. været med til at ordne borgmesterkæden i Kolding by. Han påtog sig opgaven,
uden vederlag, men kun betaling af det sølv der skulle bruges til kæden, så kæden kom til at koste minibyen
kr. 1100,00.
Kæden blev færdig og så skulle den indvies, det blev den lørdag den 14.
oktober 2006, 8 dage før vores 10 års fødselsdag. I anledningen af de
første 10 år, havde vi lavet en stor udstilling af nogle huse nede i byen
på Akseltorv, vi havde fået flyverhjemmeværnets orkester til at spille i
en time.
Højdepunktet denne lørdag var at borgmesterkæden skulle indvies,
til dette havde jeg aftalt med daværende borgmester Per Bødker Andersen, at han ville overrække mig
borgmesterkæden, også denne dag var pressen tilstede og vi fik stor omtale, og flere hundrede mennesker
overværede handlingen, og sang med på vores slagsang.
Det blev vedtaget at kæden skulle benyttes ved officielle handlinger,
såsom skødeoveroverrækkelser, generalforsamling.
Den viceborgmesterkæde der også findes, er en som Henning murer
spurgte om han måtte lave, han havde nogle sportsmærker han kunne
bruge, det kan vi jo ikke nægte ham og den blev også lavet,. Men kravet
var den måtte ikke bruges officielt.
Der findes kun en borgmesterkæde i minibyen (officiel)
Jørgen Asmussen Tidligere borgmester

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.

Hjælp os !!!!
Tekst: Kirsten Sønderby.
Kære ”passive” Miniby medlemmer.
Efter et ualmindeligt våde efterår og starten af det nye år, var vejrguderne endelig med os og vi var
utålmodige efter endelig at kunne tage fat på de mange opgaver som ventede, - og så kom coronavirussen
og vi måtte lukke i 2 måneder.
Den 11. maj åbnede vi igen – og der knokles løs.
MEN: Vi har brug for hjælp til især at få repareret /malet husene – malet bænke og borde, samt havearbejde,
så vi kan byde vores gæster velkommen til en frisk – fin Miniby.
Kan i afse hverdage, weekends til at hjælpe vil det være yderst velkommen. Materi- alerne har vi, dog ikke
overtræksdragter, der må i kigge i egen gardarobe.
Hvad vi har – er gode arbejdskollegaer, godt humør og kaffe ad libitum.
Vil i hjælpe bedes i ringe ………. og aftale nærmere, eller kig ind.
Venlig hilsen – Minibyggerne.

Velkommen til nye medlemmer.
Vi kan i denne avis byde velkommen til 14 nye
medlemmer:
Lars Fonnesbæk, Kirsten Tove Christiansen,
Robert Erland Thomsen, Ingrid Petersen, Aase
Ravn-Nielsen, Erik Ravn-Nielsen, Gudrun
Dam, Asger Dam, Orla Finn Pedersen, Berit
Rasmussen, Hans Rasmussen Lissi Larsen, Laila
Lund, Niels P. Skjøth,
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