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Nye tider
Af Ole S. Hansen
Fotos: Ole S. Hansen

S

å er det slut med Miniboden og Riddersalen som har været et af de faste holdepunkter i
Kolding Miniby. Det har været samlingspunktet for den faste gruppe som renoverede huse og
for de medlemmer der havde vagterne i Minibyen. Også ved åbning og ved skødeoverrækkelser
var det her man mødtes og drak kaffe.
Billedet er fra indvielsen af Nicolaj Kirke den 15. august 2014
hvor der var samlet ca 100 mennesker.
Men sådan ser det ikke ud mere.
På billedet til højre, kan man se hvad der er tilbage af både Minibod og Riddersal og det sidste vil være væk når vi tager imod
gæster – allerede fra den 23. marts.
Og hvad så hvis gæsterne vil købe noget? Kan de det?
Ja det kan de selvfølgelig. I baggrunden ses vores nye bygninger
hvor vi har indrettet en flot Minibod som det fremgår af billederne nederst på siden. Så vi er helt fortrøstningsfulde med hensyn til at kunne betjene vores kunder.

I Miniboden har vi også oprettet en væg med vores
sponsorer og leverandører, som støtter os, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Besøg fra
”Den Historiske Miniby” i Fredericia.
Af Helge Kjerside
Fotos: Bent Hansen

D

en 13. marts havde vi besøg af 16 personer fra Fredericia. Egentlig var det et resultat af vores
besøg på deres værksteder på Prangervej i Fredericia i september 2017, hvor 5 af Kolding Minibys medlemmer besøgte værkstederne for – især – at få en snak om deres teglværk, og
hvordan de fremstiller mur- og tagsten, da de i modsætning til os ikke har de skader på husene
som vi har oplevet. Ved besøget, fik vi nogle vigtige informationer, som er taget i brug på Minibyens teglværk. Ved denne lejlighed opfordrede vi dem til at besøge Kolding Miniby og se vores
nye lokaliteter. Det blev en vellykket dag, hvor 3 personer fra
Kolding Miniby, der havde deltaget i besøget sidste år, viste
rundt og orienterede om de aktiviteter vi har i vores hverdag.
Besøget blev arrangeret efter en anmodning af Kent Jensen, der
er daglig leder på værkstederne i Fredericia og han fortalte, at
en del af de opgaver vi har, tangerer deres i hverdagen og han
håbede på et nærmere samarbejde i fremtiden, som kan gavne
begge parter. Noget vi gerne deltager i.
Den Historiske Miniby er underlagt Fredericia Kommune og Kent fortalte, at der havde været
planer fremme om at samle aktiviteterne i Madsbyparken
hvor de udstillede bygninger er placeret, og han var derfor
meget interesseret i at se vores byggeri. De har lidt af den
samme problematik med deres adskilte værksted og udstilling som vi selv har oplevet indtil vi flyttede sammen ved
årsskiftet. En samlet Miniby i Madsbyparken ville helt sikkert
ændre forholdene mellem de frivillige efter hans og de øvrige
deltageres mening.
Ved besøget fortalte han, at han netop havde hentet en 3D printer. Det er en Multimaker ligesom
den vi har i Kolding Miniby, og de håbede på vores assistance i forbindelse af opstarten af printeren, hvilket vi naturligvis gerne er behjælpelig med. Det er samme problematik, med manglende
produktion af nye vinduer til det igangværende nybyggeri og samtidig fremstilling af vinduer til
udskiftning i de udstillede huse. Derudover så han de mange andre emner vi har brugt printeren
til og så en fremtid for brugen af 3D print i Den Historiske Miniby.
De besøgende gik også rundt i gaderne og besigtigede vores
huses tilstand som på denne årstid ikke er et særligt opmuntrende syn. De havde tilsyneladende stort set de samme
vinterskader i udstillingen i Madsbyparken. Der var dog ikke
skader på mur- og tagsten i samme omfang som vi oplever
det, men deres bygningers facader trænger også til et lift i
løbet af foråret.
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Borgmesteren har ordet
Af Leif Bryhl

D

en 20. februar afholdtes den årlige generalforsamling hvor der deltog 81 medlemmer. Der
var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, nemlig mig og Jens Erik Andersen og vi blev begge
genvalgt for 2. år. De 2 suppleanter til bestyrelsen blev derimod ikke genvalgt, og derfor vil vi byde
Lis Pedersen og Ernst Antonsen velkommen som suppleanter.
I forbindelse med klargøring af de nye lokaler er der minibyggere, som har ydet en enorm indsats
med bl.a. andet at male lokalerne. En stor tak til alle dem. Ingen nævnt – ingen glemt.
Med hensyn til ”sammenlægningen af de to grupper minibyggere“, er det interne samarbejde blevet vældig positivt. Så nu ser vi fremad. Vi står og sparker lidt i jorden og venter på, at solen kommer højere på himlen så vi kan komme ud og få begyndt med anlægget omkring bygningerne.
Vi kunne godt bruge lidt flere penge til færdiggørelse af anlægget, så der arbejdes hårdt med at
søge fonde.
Men der arbejdes også ihærdigt med at lægge
fliser til terrasser foran bygningerne. Vi bliver
nok ikke helt færdige inden den officielle åbning
der i år er allerede den 23. marts på grund af at
påsken falder tidligt i år. Og da vi traditionen tro
gerne vil have mange børn med til åbningen i
Geografisk Have, med flaghejsning og sang. Men
som det fremgår af billedet er der gang i den. De
unge mennesker går til den og får raset noget af
deres energi af.
Men vi glæder os til, at det bliver lidt varmere så vi rigtigt kan komme i gang med at få husene i
Minibyen givet en omgang efter vinteren. Det trænger de til. Så på med vanten – så ender det med
at vores Miniby bliver rigtig flot så vi kan være bekendt at tage imod gæsterne.

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.

Stor donation til Kolding Miniby
Af Ole S. Hansen

J

ubilæumsfonden af 12.081973 har igen været forbi i skikkelse af Ole Kjersgaard Nielsen med en
donation af de helt store – nemlig 250.000,00 kr.

Vi er meget taknemmelige for det og pengene skal bruges til anlægget omkring vores nye bygninger, hvor vi allerede er begyndt at lægge fliser. Men der er lang vej igen før det bliver, som vi
gerne vil have det, men med de penge i lommen, ser det meget lysere ud.
Endnu en gang: 250.000 tak for den flotte donation.
Hørt på værkstedet:
1. minibygger: Du skulle skamme dig - at rende efter piger i din alder.
2. minibygger: Sludder. De piger, jeg render efter, er i hvert fald ikke i min alder!

Nyt medlem
Velkommen til Erik Nørup,
der er startet på værkstedet
som aktivt medlem.
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