
 Munkebo Bakkes Venner 

 

Nyhedsbrevet består denne gang af et udførligt referat fra mødet d. 6. nov. 2019, da vi ved, at 

flere var forhindret i at deltage i mødet. Referatet fortæller, hvad vi nu er nået til i foreningen Bak-

kens Venner. 

Formand Jesper Bahne indledte med at byde velkommen og udtrykte glæde over, at nogle havde 

interesse i at høre om foreningens arbejde med Munkebo Bakke. 

Der blev vist en meget smuk film om Munkebos kvalitet, filmen var venligst udlånt af Romina Susa. 

Bestyrelsen blev præsenteret. Der blev fortalt om Bakkens projekter. I første omgang infohuset, 

der er meget savnet. Det er et stort ønske at kunne informere om de historiske fund på Munkebo 

Bakke. Det vil blive muligt at vise på plancher i husets opholdsrum. Et projekt, der snart kan blive 

aktuelt, er markering med sten ved de to trelleborghuse og jernalderhallen med de store søjler. 

Det forventes at kommunen vil pleje områderne, så det bliver muligt at komme til med arbejdet. 

Ved hvert husområde ønskes infotavle på en søjle med skråtstillet planche. 

Alt arbejde på Bakken afhænger af et samarbejde med mange instanser. Kommunen ejer Bakken 

og er selvfølgelig den grundlæggende samarbejdspartner. Vikingemuseet er der også et godt sam-

arbejde med, de skal hjælpe med at lave info-arbejdet og opmålinger af de historiske huse, som 

Malene Refshauge Beck har lovet os. Vi skal i begge regi fortælle turister om hinandens tilbud. Vi 

ser også frem til at der ad åre bliver flere spændende fund ved udgravninger. 

Lokalhistorisk arkiv er en vigtig samarbejdspartner, når vi skal bygge guidematerialet op, vi får 

brug for meget stof, der findes i deres arkiver. Minibyen har vi også et aftalt samarbejde med, da 

vi også her i fællesskab skal fortælle byens og Bakkens historie, og gøre turister opmærksomme på 

oplevelser, de kan få begge steder. Endelig er der store forventninger til samarbejdet med turist-

kontoret, så de kan hjælpe med at sætte Munkebo Bakke mere på landkortet, så flere turister kan 

opleve Munkebos unikke sted. 

Herpå fortalte næstformand Henning Rasmussen om, at der er et større arbejde i gang med at 

samle materiale til at guide om Bakkens historie lige fra istiden, hvor Bakken blev dannet og videre 

om det spændende liv, der har og må have været gennem mere end tusind år.  

En anekdote fik vi også med, da Fanden ville brolægge Helvede, samlede han en masse sten i Jyl-

land, men på vejen snublede han over den store bakke og mistede taget i sækken, så stenene blev 

spredt i området. 

Der er allerede tilsagn fra de to første, der ønsker at hjælpe som guider på Bakken. Mht. guidear-

bejdet forventes også et samarbejde med turistkontoret. 

Kasserer Niels-Jørn Kirkebæk fortalte om infohuset, hvor han har haft travlt med fondsansøgnin-

ger. Der var desværre afslag fra første fondsansøgning, men der satses nu på, at det vil lykkes med 

LAG-midler. Husets byggeprojekt er godkendt i kommunen og i kulturstyrelsen. Huset er også støt-

tet af vindmøllefonden og kommunens bidrag. Huset bliver bygget af robintræ og der skal være 

græs på taget – et rigtigt ”alpehus”. 

Det skal indeholde handicaptoilet og et depotrum. Der bliver et overbygget rum med, hvor man 

kan sidde og nyde udsigten, når det er regnvejr. På væggen vil der kunne sættes infotavler op. 



Jesper fortalte om, at vi også har en legeplads i tankerne. Der skal igen søges penge, kommunen vil 

dog støtte op med det halve beløb. Legepladsen skal naturligvis være i materialer, der passer i 

Bakkens natur og der er visioner om f.eks. gynger – vippedyr – en svævebane og måske et vikinge-

skib. Det vil kunne blive et spændende sted for dagplejere – børnehaver og børnefamilier. 

Sheltere er også en mulighed i Bakkens periferi - øverst ved de grønne områder. Her er der et sam-

arbejde i gang med Martin Søholm fra Kerteminde kommune, han er nu ved at undersøge mulig-

hederne. 

Sekretær Elsebeth Lund Nielsen fortalte om mulighed for at modtage nyhedsbrev, da vi vægter at 

informere dem der gerne vil følge med i foreningens arbejde. De fik mulighed for at skrive sig på 

en mailliste. 

Til sidst var der ideer fra fremmødte og listen med mulige projekter er nu tilføjet nye ideer til evt. 

fremtidige arrangementer. Det var f.eks. arrangementer med børn – sang- og musikoplevelser – 

evt. politiske møder, men først og fremmest er der også traditioner på Bakken, og mange skal vi-

dere føres   f.eks. Lindøkoncerter – gudstjeneste til pinse – Sct. Hans aften – gastrodag og Fjordens 

dag, sidstnævnte ønsker vi som noget nyt også at deltage i. 

Der var opbakning til de ting, der er i gang, og vi håber rigtig mange fremover vil bakke op om 

gode vilkår og oplevelser på Bakken. 

Der satses på næste møde i foreningen d. 19. febr 2020, hvor vi skal videre mht. at skabe en for-

ening med den rette struktur, hvor alle der bliver medlemmer har stemmeret. 

Hvis flere er interesseret i at følge med i hvad der sker på Munkebo Bakke, kan de bede om et ny-

hedsbrev ved at maile til fam.jesels@gmail.com. Vi skal så bede om navn – mail-adr. og gerne 

tlf.nr. 

 

 

Ref. Elsebeth Lund Nielsen 

 

 

 

 

mailto:fam.jesels@gmail.com

