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Ny flagstang og flag

Af Ole S Hansen, fotos Ole S

Onsdag den 18. juli blev Kolding Miniby en
flagstang - et flag og en vimpel rigere. Det er en 10
meter høj stang der er placeret foran mødesalen i
det nye byggeri.
Stangen er sponsoreret af Ejner Søndergaard og
flaget fik vi af Danmarks-Samfundet som var
repræsenteret ved Karsten Barfoed. Vimplen
blev sponsoreret af Yrsa Østergaard og Karsten
Barfoed. Det blev en rigtig hyggelig formiddag og
vejret var fint. Der var mødt en snes Minibyggere
frem og miniborgmesteren Leif sagde et par
ord hvori han takkede Ejner, Yrsa, Karsten og
Danmarks-Samfundet for donationen.
Karsten Barfoed gav en lille orientering om
Danmarks-Samfundet og hvad det stod for. Så
blev flaget hejset for første gang – det klarede
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Ejner og Karsten perfekt. Vi er blevet enige om,
at flaget skal hejses på flagdage og når et medlem
holder fødselsdag. Ellers vil den store stang kun
være iført vimpel. Vi sang vores slagsang og fik
en grillpølse – og som sagt – det var en rigtig
hyggelig formiddag.

Musik i Kolding Miniby
Af Søren Mortensen

Da jeg har fået ordre på, at jeg er skribent for denne
aften, har jeg taget opgaven på mig. Tirsdag den
31. juli var der musik i Kolding Miniby, jeg fik det
først at vide ved middagstid, og da jeg havde vagt
om eftermiddagen, overtalte jeg min kone til at
komme med lidt aftensmad til os. Der var mødt ca.
20 personer op. Nogle havde mad med, andre havde
nået maden hjemmefra. Vejret var perfekt. Efter
maden og øllerne var indtaget, var musikerne klar.
Det var Alvin med harmonika og Ole med guitar.
Oles kone var bange for, om han kunne huske at
spille, idet det var halvanden år siden han sidst
havde spillet – men det kunne han. Der blev spillet
meget forskellig musik – de fremmødte havde
mange ønsker – men musikerne kunne det hele –
også et par små frække fra Ole. Ole var i sit es og
der var store smil fra begge fra de begyndte til de
sluttede. Der var rigtig mange gæster der kiggede
forbi og mange stod stille og nød den dejlige musik.
Der blev trykket flittigt på tælleren. Da der var en
gæst der stod stille med sin lille hund, blev der straks

Aksel Olsens hus

Af Ole S, fotos Ernst og Ole S.

I anledning af at det er 100 år siden at Aksel
Olsen grundlagde Geografisk Have, har Kolding
Miniby bygget en model af hans hus som vi vil
forære Haven. Som det fremgå af billedet har der
været mange minibyggere involveret – men vi er
tilfredse med resultatet. Hvor huset skal placeres
– og hvornår, ved vi ikke rigtigt endnu, men det
får vi jo nok at vide på et eller andet tidspunkt.

spillet: Himmelhunden – må jeg få hunden med op
i himlen – og da tiden nærmede sig solnedgang med
en meget rød sol, blev der spillet: Solen er så rød
mor – på opfordring af Lis. Jo, de kunne det hele.
Tak for en meget dejlig aften og fordi i har taget så
godt imod mig. Min kone synes, at det er godt, at
jeg kan brænde noget krudt af i Kolding Miniby.

Borgmesteren har ordet
Af Leif Bryhl, fotos Ole S

Så er tørken ovre og afløst af et mere ”normalt”
vejr, hvilket betyder, at vi igen har vand i slotssøen.
Det lakker nu imod enden af sæsonen i år, men
det er ikke ensbetydende med at minibyggerne
er gået i hi for vinteren. Tværtimod er de i fuld
gang med at give de mange huse der trænger en
kærlig hånd.
Vi har afholdt borgermøde den 11. september og
der mødte ca. 50 minibyggere op. Referatet fra
dette møde kan læses på opslagstavlen. Den 4.
oktober vil vi afholde ”indflytterfest” fra 10 til
12. Vi har inviteret byrådet og vores sponsorer
og aktive medlemmer. Der vil blive hængt en
tilmeldingsliste på opslagstavlen. Vi er igen i år
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inviteret til ”frivilligfest” af Kolding Kommune
den 3. oktober. Der har været stor tilslutning
til denne begivenhed der afholdes i Sydbank
Arena med spisning og underholdning af Dario
Campeotto og Jan Schou. Vi er tilmeldt med 34
personer.
Vi har også haft besøg fra Norge. Det er Karin
Myrer og Øjvind Øyås fra Nittedal der var forbi
for at kigge på deres hus som de ”købte” i 2009.
Det er ikke første gang de kigger forbi for at se til
huset, og det er dejligt når det sker.
De var meget tilfredse med husets udseende og
de sagde, at det ike var sidste gang de var her
og kigge til det. De roste også den udvidelse
der var sket siden de var her sidst og vores nye
værkstedsbygning.

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

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.

Ole Nielsen, født 1944 i Kolding
Fik svendebrev som murer i
1965, men læste straks videre
til anlægsingeniør i Horsens.
Efter min værnepligt ved
ingeniørtropperne i Randers
fik jeg job i et rådgivende
ingeniørfirma i Kolding, hvor jeg
i 20 år beskæftigede mig med projektering af bærende
konstruktioner og alt indenfor VVS– og kloakområdet.
Dertil udarbejdelse af livitationsmateriale samt
fagtilsyn med ”mine projekter”, hvoraf skal nævnes
svømmehaller, tribuner, renseanlæg, institutions–
og industribyggeri. Mit største projekt var dog
Restaureringen af Koldinghus sammen med

arkitekterne Inger og Johannes Exner. Herefter
blev jeg underviser på Kolding Teknisk Skoles
byggeteknikeruddannelse. Her underviste jeg i EDB,
AutoCad, kloak-, varme– og vandinstallationer,
bærende konstruktioner og organisation. Der var jeg i
10 år til uddannelsen lukkede i 2001. Jeg fortsatte som
underviser på bygningskonstruktør-skolen i Horsens
indtil 2007, hvor jeg gik på efterløn. Som pensionist
fik jeg tid til at cykle og kom tit forbi Minibyen i
Geografisk Have. Jeg kunne fra porten følge lidt med
i opførelsen af Koldinghus. En sommerdag i 2011 fik
jeg mod til at kigge ind til minibyggerne dér, hvor jeg
straks følte mig meget velkommen. Minibyen har
siden da givet mig mange uforglemmelige oplevelser

Velkommen til nye medlemmer
Vi byder velkommen til 3 nye medlemmer:
Linda Lyhne, Preben Juhl og Bjarne Juul.
Linda og Preben er tillige kommet med som
vagter. Godt gået.
Bjarne har været medlem i 4 år men er nu blevet
aktiv medlem.
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