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Nu kan det kun gå
for langsomt!

Af Ole S. Hansen. Fotos Ernst og Ole S.

Nr. 3

Så som sagt: Nu kan det kun gå for langsomt og
vi glæder os til at blive helt færdig til glæde for
vores mange gæster og ikke mindst for os selv.

Nu er der virkelig kommet gang i arbejdet
omkring vores nye bygninger. Og det ser ud til,
at det kun kan gå for langsomt. I hvert fald kan
man se Bent arbejde for to og Aksel og Ejner
slår også et slag for at vi kan blive færdige så
Minibyen og vores nye domicil en- delig kan
blive en samlet enhed.

Alle har ydet – og yder stadig - en stor indsats
for at være kommet så langt og jeg er sikker på,
at der vil blive arbejdet videre indtil vi er helt
færdige – det er i hvert fald et ønske og et håb.
Og det hjælper på det. Der er lagt fliser foran
bygningerne og Poul Madsen har plantet
bunddække planter hele vejen rundt om
bygningerne. Der er også sat hegn op omkring
bygningerne så vi selv kan bestemme hvornår
vi vil have gæster – og det vil vi helst kun have i
vores officielle åbningstid.

Vinteren har været hård

Af Ole S. Hansen

Det har været en usædvanlig hård vinter for
vores små huse i Minibyen. Al den fugt – og ind
imellem lidt frost – har bevirket, at facader og
teglsten har taget skade. Så nu er Minibyggerne
gået i gang med en større renovering.
Og heldigvis er alle i gang så vi snart kan være
bekendt at tage imod vores mange gæster.
I de første 3 måneder har vi haft omkring
5000 gæster og det er vi da ikke spor kede af.
Så inden det store rykind i ferietiden så er det
igen en smuk by vi med stolthed kan vise frem.

Minibyen er blevet synlig

Af Ole S. Hansen

Efter at containerne og div. Skure er blevet
fjernet, er det nu muligt at se Minibyen fra
værkstedet. Og også omvendt er det muligt for
gæsterne at se bla. andet Miniboden, hvilket
bevirker at de kommer over og køber vores varer.
Alt tyder på, at vi får en god sæson.

Borgmesteren har ordet
Af Leif Bryhl

Så er alle glade, for nu kan vi se Minibyen fra
vores nye værksted, efter at affaldscontaineren,
værkstedscontaineren og den gamle skurvogn
er fjernet.
Terrænet er blevet stabiliseret med flint og der
er kommet stålhegn rundt om hele området,
takket være den store indsats fra Erik Lykke,
Ejner, Børge, Poul Madsen, Poul Hauschildt,
Bent Petersen, Robert – ja og alle de andre der
har ydet store indsatser. Der er der også godt

gang i renoveringen af vores noget forsømte
huse i Minibyen – det har været en hård vinter.
Økonomien ser lidt stram ud efter indkøb af
traktor og materialer til opbygning af vores
materialegård.
Vi har på det seneste været hårdt ramt ved
at miste medlemmer, men der er heldigvis
kommet nye til, så jeg vil sige velkommen til Erik
Nørup, Søren og Carsten.

Mindeord for Bjarne Juul Mikkelsen
Så mistede Kolding Miniby en af vores store
forkæmpere for Minibyen. Selv om Bjarne –
i ordets forstand – var en lille mand, havde
han dog et stort hjerte.
Bjarne var en af medstifterne af Kolding
Miniby i 1996 og bestred forskellige poster
i tidens løb. Han var meget på kontoret hvor
han hjalp med tegninger og PC’er i en lang
årrække. Senere kom han på teglværket
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som han tidligere var bekendt med, men
så sagde helbredet stop. Bjarne var meget
vellidt og et meget venligt menneske
og opnåede status som æresmedlem af
Minibyen, hvilket han satte stor pris på.
Æret være Bjarnes minde.
Leif Bryhl
Miniborgmester.
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www.koldingminiby.dk
Tlf.: 75 54 08 21
koldingminiby@gmail.com
Facebook: Kolding Miniby

Værksteder og adnimistration
Christian 4 Vej 53
6000 Kolding

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 srykke papir.

Vagter til Kolding Miniby

Af Ole S. Hansen.

Da vi er gået i gang med en ny sæson, er vi også
startet på at få sat navne på de Minibyggere
der skal have vagterne i sæsonen. Og det
bliver lidt anderledes i år, da vi er flyttet ind
i vores nye lokaler og Miniboden ligger langt
fra udstillingen. Vi har haft et møde med vores
”faste vagter” hvor vi talte om, at det ville være

optimalt hvis der altid kunne være to vagter
samtidig så den ene passer butikken og den
anden kunne tale med gæsterne. Så derfor
kære Minibyggere: Meld dig til vagtholdet
og prøv at være med – sammen med en af ”de
garvede”, og oplev de gode oplevelser vi får når
gæsterne ser vores by.

Hørt på værkstedet

1. minibygger: ”Ja, jeg har jo været sømand hele livet og sejlet 30 år på varmen“
2. minibygger: ”Som om det var noget. Jeg har boet 40 år på heden“

Nyt medlem
Velkommen til Søren Mortensen der er
startet i Minibyen som aktivt medlem.
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