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Overrækkelse af skøde til Borns Gård
Fotos: Preben Johannesen

E

rhvervsklubben Kolding modtog skøde på Borns Gård og tilbygning i Zahnsgade, på
vegne af Konsul Christian Frederik Eff Fonden.
Det var bestyrelsen for Erhvervsklubben med formand Bent Bruun i spidsen der modtog skøderne
som blev overrakt af viceborgmester Poul Hauschildt i spidsen for omkring 40 minibyggere
der,traditionen tro, gik med flag og fane i spidsen og afsang slagsangen.
Viceborgmesteren holdt en tale og det samme gjorde Bent Bruun hvori han takkede for det fine
arbejde der var blevet lagt i huset. Ikke mindst udsmykningen af vinduerne.
Endvidere sagde Bent Bruun, at det var glædeligt for Erhvervsklubben, at kunne støtte op om
et projekt som Minibyen, som beskæftiger rigtig mange pensionerede håndværkere og frivillige
generelt, og som samtidig opnår det fremragende resultat som Minibyen er blevet. Det blev igen
en festlig dag i Kolding Miniby.

Kolding Miniby
Christian 4 Vej 23,
6000 Kolding
Åben 1. maj – 1. okt.
Kl. 10.00 – 18.00

Værksteder og adnimistration
Christian 4 Vej 53
6000 Kolding
Åben hverdage, hele året
Kl. 8.30 – 11.00

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

Borgmesteren har ordet...
Af Leif Bryhl

N

u falmer skoven trindt om land – og det er meget naturligt efter årstiden. Men heldigvis
gælder det ikke for Minibyggerne. De arbejder for fuld speed så det er dejligt at se på – ja selv
på lørdage og søndage er der nogen der går i nybyggeriet og spartler og maler. Godgået.
Men vi står også overfor en sidste stor opgave, nemlig en forhåbentlig sidste flytning til vores nye
hjemsted på Chr. 4. Vej. Flytningen er nært forestående, da vi skal være ude af lokalerne på El-Vej
når sommertiden slutter, og det gør den den 29. oktober. Men malerarbejdet skrider godt fremad,
så det er rigtigt dejligt at se at alle deltagere gør sit på hver sin måde.
Vi har også haft en rigtig flot skødeoverrækkelse på Borns Gård, hvor dejlig mange Minibyggere
deltog (ca. 40). Vi kipper med flaget endnu en gang.

Spejdere fra Herkulesgruppen

M

ikro/mini spejdere, var på besøg den 14.
september. Der var 16 herlige unger der var meget videbegær- lige – med deres 3
ledere.
De kom kl. 18.30 og var der en lille time hvor
de blev vist rundt. Men de kunne godt have
brugt mere tid, så de sagde at de ville komme
igen.

Hundevagten i Miniboden
Af Kurt Nielsen, Foto: Kurt Nielsen

Thilde passede kiosken, mens jeg snakkede med de besøgende.

Minibyen viser flaget i Christiansfeld
Af Flemming Johannesen, Fotos: Erik Mansberg, Flemming Johannesen

V

i var blevet inviteret til at deltage på Håndværkets Dag den 16. september hvilket vi sagde ja
tak til, i det vi havde deltaget i et lignende arrangement 2 år tidligere med et godt besøgstal.
Håndværkets dag er over en bred kam, rammen om en kreds af de gamle håndværksfag, så som
murer, tømrer, snedker, rebslager, smede o.s.v.
Idéen til denne dag er opstået med baggrund i, at rigtig mange håndværkere i gamle dage har trådt
deres barnesko i Christiansfeld og siden rejst ud i verden, hvor de levede af deres erhverv og gjorde
Christiansfeld kendt for godt håndværk.
Vi pakkede traileren fredag på El-Vej, og vi er: Erik Mandsberg som repræsenterede modelbyggerne. Jesper Jessen for minibyggerne og undertegnede deltog med sin viden om Minibyens historie og daglige virke gennem de sidste 20 år. Vi havde igen Carl Nielsens Hus meget centralt
placeret og et repræsentativt udvalg af souviniers på et improviseret podie.
Dette – og ikke mindst et veloplagt standpersonale, var medvirkende til at vi fik en kanondag med
masser af besøgende. Billederne taler for sig selv. Udstillingen Håndværkets dag, konkluderer vi,
så absolut, er en udstilling for Kolding Miniby.

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.

Frivilligfest
Fotos: Kurt Nielsen

O

nsdag den 13. september var der 19 minibyggere der deltog
i Frivillig- festen der er arrangeret af Seniorudvalget i Kolding Kommune. Det løb af stablen i Arena Syd og der deltog 850
personer. Søren Rasmussen bød velkommen – som formand for
Seniorudvalget – og så gik det ellers løs med spisning af en rigtig
lækker menu og masser af underholdning med blandt andet –
kongen af tyrolerhatten – Johnny Reimar – der underholdt i en
times tid.
Til sidst kunne de der havde lyst, få svinget træbenet til musik af
Rebbøl Band. Alt i alt en god eftermiddag for deltagerne.
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