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Gl. Munkebo Miniby 

 

Nyhedsbrev  22. maj  2019  
 

Det arbejdes der med i minibyen. 
Foråret er altid en travl tid i minibyen. Vi har ryddet 

op i skure og på pladsen. Pladerne, der tidligere 

blev brugt til vinterafdækning af husene, er på vej 

bort. Nogle kasseres og andre bruges til andre ting. 

Husene har ikke haft vinterafdækningen på i mange 

år, og det kan ses på dem. Til den kommende vinter 

vil der blive lavet en mere let anvendelig afdækning 

med små lette presenninger over hvert hus. 

Vi er nu 7 – 9 personer, som arbejder fast i mini-

byen enten ude på pladsen eller på værkstedet. Men 

vi kan nemt være et par stykker mere – så går der 

nogle derude med lidt lyst til hobbyarbejde, så kig 

endelig ind til os. 

2 – 3 huse er blevet renoveret på værkstedet i dette 

forår. Ude på pladsen er der sat 2 store opslags-

tavler op, som fremover bruges til at fortælle 

brudstykker af Munkebos historie. Vi er også ved at 

sætte en kort beskrivelse op ved hvert enkelt hus. 

I minibyen arbejder vi også med fuglefoderhuse. De 

laves på bestilling med rigtig bindingsværk og med 

tegltag eller stråtag efter ønske og koster kr. 500,00 

pr. stk. 

Grupper kan nu – mod bestilling - få en guidet 

rundvisning af ca. 1 times varighed. 
 

Folk besøger minibyen. 

Efterhånden som temperaturen stiger, så kommer 

der også flere gæster. Vi har i skrivende stund haft 

besøg af 2 store grupper, som har fået en times 

guidet rundvisning i minibyen. I vores åbningstid 

har der allerede været en del gæster - både lokale 

folk og turister. I juni, juli og august holder vi også 

åbent om søndagen fra 14 – 16. 

 

Arrangementer. 

I sommerhalvåret 2019 laves der følgende arrange-

menter. 

 

Søndag d. 2. juni 2019 kl. 14.00 – 16.00 

Det er første søndag i sommersæsonen og det fejrer 

vi med ”åbent hus” med kaffe på kanden. Alle er 

velkommen til at kigge ind. 

 

Torsdag d. 6. juni 2019, kl. 19.00 – 21.00 

Munkebo Miniby – Fremvisning og fortællinger 

Orientering om minibyen i dag og i fremtiden. 

Rundgang i minibyen med historiske fortællinger. 

Minibyen er vært ved en kop kaffe. Arrangementet 

er gratis og alle er velkommen. 

Mødested: Munkebo Miniby, Bakkely 50, 5330 

Munkebo. 

  

Tirsdag d. 18. juni 2019, kl 19.00- 21.00 

Lokalhistorisk Vandring – Nørregade fra 

Genbrugsen til Bystævnet. 

Vi vandrer en kort tur i Nørregade med historier fra 

fortid og nutid.Vandringen slutter i arkivet, hvor 

arkivet er vært ved en kop kaffe. Arrangementet er 

gratis og alle er velkommen. 

Modested: Kirkens Korshær Genbrug, Nørregade 

18, 5330 Munkebo. 

Arrangementerne d. 6. og 18. juni laves i samarbej-

de med Munkebo Lokalhistoriske Forening. 

 

Søndag d. 8. sept. 2019 kl. 10.00 – 17.00 

Fjordens Dag 2019. 

Minibyen holder ”åbent hus” 
 

 

I ønskes alle en god sommer! 
 

 
 

 

 

Pbv 

Arne Kristiansen 

 

 

 

Mailadresser og nyhedsbreve: 

Hvis du får dette nyhedsbrev i din postkasse ved 

vejen, så er det fordi vi mangler din mailadresse. 

Send gerne din mailadresse til formanden. 

Nyhedsbreve sendes/afleveres til personmedlem-

mer, firmamedlemmer og andre med interesse for 

minibyen. Man kan afmelde modtagelsen af ny-

hedsbrevet ved henvendelse til formanden. 


