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Skødeoverrækkelse på 2 huse til
autocentralen, Karen og Knud Jensen
Tekst: Ole S. Hansen – Fotos: Poul Hauschildt.

L

ørdag den 26. oktober var der skødeoverrækkelse på 2 huse i Minibyen.
Det var det tidligere Hotel Kolding på Aksel
Plads og det store hvide lige ved siden af. Det
var Karen og Knud Jensen der var sponsorer
på begge huse. Det blev sådan, at Hotel
Kolding er sponsoreret af Autocentralen
mens det andet står i Karen og Knuds navn.
Familien Jensen mødte op med 14 personer
og Minibyggerne med 24. Det forløb som

Kolding Miniby
Christian 4 Vej 23,
6000 Kolding
Åben 1. april – 30. sep.
Kl. 10.00 – 18.00

sædvanlig med optog med flag og fane i
spidsen – afsyngning af slagsang – tale af
miniborgmesteren og afsluttende med en
lille forfriskning og et stykke kransekage.
Det var en rigtig hyggelig dag, hvor de
mange gæster var rundt og kigge på
Kolding Miniby i almindelighed og på de 2
sponsorerede huse i særdeleshed.
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Borgmesteren har ordet
Af Linda Lyhne

En sæson er ved at være slut. I år har det været en
speciel sommer på grund af de restriktioner der har
været i Danmark. Sommerudflugten blev aflyst,
indvielsen af broen og møde med andre minibyer
er begge dele blevet udsat. Men der har også været
positive ting. Vi har haft rigtig mange besøgende
hen over sommeren, hvilket skyldes at danskerne har

holdt ferie i Danmark. Guiderne har haft travlt på
deres vagter og mange har taget et stort slæb. Andre
minibyggere har knoklet for at reparere huse rundt
i byen og holde områderne, Poul er begyndt på
”Julemandens Hus” og andre producerer souvenirs
til salg i Miniboden. Tak til alle for jeres indsats.

Mindeord for Jens Erik Andersen
Det var med stor sorg, da vi i Kolding Miniby fik at vide at vores miniborgmester Jens Erik
Andersen pludselig var afgået ved døden. Jens Erik blev medlem af Kolding Miniby, da han
stoppede på arbejdsmarkedet i 2015.
Jens Erik har været meget engageret i sin tid i Minibyen, blandt andet med at bygge
Landmandshotellet og flere andre bygninger samt vedligeholdelse af de eksisterende
bygninger, idet han var glad for at færdes udendørs.
Jens Erik sad også i byrådet. Først i en periode som viceborgmester og siden generalforsamlingen i februar 2020, hvor han blev valgt til ny borgmester.
Æret være Jens Erik Andersens minde.
På Kolding Minibys vegne
Linda Lyhne

Vi kan bruge flere frivillige i Kolding Miniby
Af Linda Lyhne

Dagligdag i Minibyen
Hver formiddag mandag – fredag kommer flere
minibyggere for at hygge og bygge. Nogen kommer
hver dag andre kommer enkelte formiddage, som
det passer ind i deres hverdag. Nogen møder meget
tidligt og andre kommer senere, der er ingen fast
mødetid. Men det er næsten sikkert, at de fleste er
kommet kl. 9.00, når der drikkes fælles kaffe.
På værkstederne snakkes, mures og males. Det er
helt utroligt hvad emner, der bliver talt drøftet. Når
klokken er 11.00 er det så officiel fyraften. Så mødes
dem som har lyst til en enkelt øl, sodavand eller kop
kaffe og der bliver igen snakket og hygget, inden
man kører hjem.
Når der er en rund fødselsdag, skal det også
fejres. Den person som har fødselsdag giver enten
morgenmad eller smørrebrød. Vi starter med at
afsynge vores slagsang og hvis vi husker det, synges
der også en fødselsdagssang.
Den første fredag i hver måned er der grillpølser kl.
11.00 og så hygges der igen. Et rigtig godt initiativ af
dem som fik den idé.
Under normale forhold, er vi også på en
sommerudflugt og der holdes en julefrokost. Derud
over sker det også at vi har hygge på terrassen
en sommeraften, gerne til Skt. Hans, hvor også
Koldinghus bliver brændt ned.

I sommerhalvåret er der også alle vagterne, som vi
ikke må glemme. I hverdagene er der to hold fra
12.00 – 15.00 og fra 15.00 – 18.00, lørdag og søndag
fra 10.00 – 14.00 og fra 14.00 – 18.00. Der er gerne
to på hver vagt, så man både kan være i Miniboden
og ude blandt gæsterne. Det er meget hyggeligt at
gå og tale med de forskellige gæster, som besøger
os. Nogle af gæsterne er meget videbegærlige, mens
andre helst vil gå alene rundt. Ind imellem er der
også stilstand i besøgene, men så drikker vagterne en
kop kaffe og hygger.
Det var lidt om livet i Minibyen. Er der nogle som
har lyst til at blive aktive er I meget velkomne. Man
behøver kun at deltage i det man har lyst til. Nogle
kan bedst lide arbejdet på værkstederne mens andre
helst kun vil være vagter. Og så er der dem, som
gerne vil begge dele. Det er helt op til en selv at lave
det, man har lyst til.
Selv om vi officielt lukker søndag den 17. oktober for
gæster er der stadig aktiviteter i værkstederne. Så har
du lyst så kig ind på hverdage mellem 9 og 11. Benyt
vores egen indgang fra Amfiscenens parkeringsplads
Chr. 4. Vej 53.

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.

Hilsen fra vagtholdet
Af Aase Lildballe

Der har de sidste måneder været rigtig travlt på eftermiddags vagterne.
Mange af gæsterne kommer KUN for at se Minibyen. ALLE fortæller
om en oplevelse både at se, men også at høre om Minibyens historie og
arbejdsgang. En solstråle fortælling om et ungt par fra Århus, som var
kørt herned for at købe 4 lysestager. De havde i forvejen lysestager, men
manglede 4 stk. til borddækningen til deres bryllup.
Salget i Miniboden er også kommet godt i gang,
så nu mangler vi snart varer på hylderne.
Fortsat god sommer(ferie).
En minihilsen fra Aase.

Magnus Christensen, Louise Christensen,
Allan Funch, Anne Bilstrup, Brian Møller
Jacobsen, Berit Jacobsen, Jørn Knudsen,
Brian Pedersen, Eli Brødsgaard, Bente Friis,
Lone Annette Bang, Eva Nielsen,
Lis Lank, Poul Peter Ringstrøm Andersen,
Jette Guldager Gejl Andersen, Lena Ravn
Nielsen, Bent Nielsen, Jytte Rønnow
Knudsen, Hanne Jensen, Gitte Vedel,
Inge-Merete Jørgensen, Jonna Vestergaard
Madsen, Birthe Langer, Rita Thomhav,
Inger-Lise Kristensen, Henny Gabriel,
Thorkild Sørensen, Susanne Sørensen,
Hanne Lind, Ole Christensen, Kim
Christensen
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Velkommen til nye medlemmer
Vi kan i denne avis byde velkommen
til 31 nye medlemmer:

