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Besøg fra Strøjer ler.
Af Linda Lyhne.

D

en 19. november 2020 har vores teglværk besøg af Claus Wiuff fra Strøjer Ler. Sammen med
Ejner Søndergaard gennemgik de hele vores procedure for fremstilling af mur- og tagsten.
Ejner fortalte om hele proceduren fra leret bliver kørt ud, kippet, tørretid samt forbrændingen.
Det hele synes Claus lød godt, og tilsyneladende kunne han ikke se, at der skulle være noget at
ændre, men tog nogle prøver med til deres laboratorium. Vi har fået resultatet og det var yderst
tilfredsstillende, vores sten var endda brændt lidt hårdere end hvad de gør ved Strøjer.
Ros til teamet på teglværket.
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Donotation fra Kaj D. Fonden.
Af Linda Lyhne

Vi fik i slutningen af 2020 en donation fra Kaj D.
Fonden på 60.000 kr. Pengene er øremærket til en
ny båndsav og tykkelseshøvl til tømmerværkstedet.
Vores tømrer Svend og byrådsmedlem Rikart har
været på indkøb, men desværre er der leveringstid,
men vil blive leveret så snart det er muligt i 2021.

Båndsaven blev leveret i uge 9.
Tak til Kaj D. Fonden for jeres støtte til Kolding
Miniby, som I har støttet flere gange. Uden
sponsorer var vi ikke nået så langt med vores arbejde.
Også tak til Flemming og Helge for jeres indsats
med at skaffe penge til os.

Borgmesteren har ordet.
Af Linda Lyhne

Allerførst vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt
nytår. Starten på 2021 er jo ikke lige den, man mest
kan ønske sig, men der er håb om, at det snart lysner.
Vi går et spændende år i møde. Den 22. oktober
2021 kan vi fejre vores 25-års jubilæum. Og så vidt
det bliver muligt, vil byrådet gøre alt for, at jubilæet
bliver fejret på bedst mulig måde.
Allerede nu kan jeg fortælle, at vi har fået en
aftale med Kolding Bibliotek om, at vi kan lave en
udstilling på bibliotekstorvet (det er indendørs) fra
4. – 31. oktober. Så snart vi kan samles, vil der blive
nedsat en arbejdsgruppe. Er der nogen som allerede
nu har idéer, er I velkommen til at sende dem til mig.

Så skal vi have Julemandens Hus færdig, jeg ved
Poul Hauschildt sidder hjemme og murer firkanter,
som han så kan sætte på plads, når vi må arbejde på
værkstedet igen. Jeg tror mange børn bliver glade,
når de ser det er kommet på plads.
Men flere andre projekter står også i kø, for at blive
færdiggjort og komme på plads.
Et par arrangementer som blev udsat i 2020 skal vi
også have gennemført, ligesom generalforsamlingen,
som der vil blive indkaldt til, så snart det er muligt at
samles min. 50 personer.
Jeg glæder mig til vi alle igen ses i Kolding Miniby.

Noget godt kan vi da sige om 2021. Det blev vinter. Og vores lille by tager sig nu godt ud når der er et ordentlig lag sne på tagene.

Manglende kontingentbetaling for 2021.
Af Ole S. Hansen
Da vi har konstateret, at ikke alle har betalt kontingent for 2021, beder vi om at få dette gjort
med det samme og senest den 1. maj.
Er der ikke betalt til denne dato, vil du blive slettet som medlem – og har derfor ikke gratis
adgang til Geografisk Have og vil ikke mere modtage Miniby Avisen.
Kontingentet kan betales på flere måder.
- Der kan betales kontant på kontoret.
- Der kan betales på posthus eller bank.
- Der kan betales via netbank.
- Der kan betales via Mobile Pay – 90430.
Hvis du betaler via Mobile Pay – bedes du anføre
det nummer der står lige under Kolding Miniby som
markeret på billedet (se bort fra alle de forreste nuller)
og hvis du betaler flere kort, bedes du anføre numrene
på alle kortene.
Hvis du betaler via Mobile Pay – bedes du anføre det nummer der står lige under Kolding Miniby som
markeret på billedet (se bort fra alle de forreste nuller) og hvis du betaler flere kort, bedes du anføre
numrene på alle kortene.
DET ER UTROLIGT VIGTIGT AT VI FÅR ALLE KORTNUMRENE MED – DA DET ER DEN
MÅDE VI REGISTRERER AT KONTINGENTET ER BETALT.

Torsdagsgåtur.
Imens vi har været lukket ned på grund af Covid-19, fik
Yrsa en god idé til at vi kunne mødes og få snakket lidt
sammen. Hvad med at dem som har lyst mødes og går en
tur. Som sagt så gjort og der belv sendt besked rundt til
alle aktive medlemmer om, at de kunne møde op på parkeringspladsen torsdag kl. 10, og så kunne vi gå i grupper
at 5 og med behørig afstand. Uanset vejret er der blevet
gået, både i sol, frost og sne.
Tak til Yrsa for den gode idé.
Tekst og foto Linda Lyhne.

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.

Åbning af Kolding Miniby.
Af Ole S. Hansen
Vi plejer at åbne Kolding Miniby omkring den 1. april, men det er vi absolut ikke sikre på i år.
Vi vil åbne så snart vi får lov af eksperterne og Mette Frederiksen til at være mere end 5 forsamlede
og så træder vores vagtordning også i kraft. Det vil sige, at så snart jeg ved noget, vil jeg sende
vagtplaner ud til ”de gamle vagter” som så kan give en tilbagemelding. Men allerede nu vil jeg
gerne have at vide, om andre medlemmer kunne tænke sig at komme med i vagtordningen der er
som følger:
Hverdage:
			

1. vagt – 12.00 – 15.00
2. vagt – 15.00 - 18.00

Lørdag – søndage: 1. vagt – 10.00 – 14.00
			
2. vagt – 14.00 – 18.00
Jeg regner også med, at vi kan holde et vagtmøde inden vi starter.
Hørt på værkstedet.
Minibygger 1 : Er du glad for dine nye
høreapparater?
Minibygger 2 : Ja mon ikke. Jeg har allerede
ændret mit testamente 2 gange.
Velkommen til nye medlemmer
Emma Hougaard Madsen, Camilla Hougaard
Madsen, Lennart Nielsen, Kirsten Andersen,
Inge Lise Udesen
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