
Nyhedsbrev fra Munkebo Bakke 30.jan.2023                             

   

                 Godt nytår til alle Munkebo Bakkes Venner og følgere 

Det nye år har i januar vist sig fra en vejrmæssig rimelig periode, der har gjort det 

mulig at være aktiv med nogle af Bakkens projekter. 

Hegnet til den kommende miniby med Bakkegården – Restauranten og Tårnet er 

blevet gjort klar – og området venter nu på muligheder til at lave grundene klar til 

bygningerne.                                                                                                                           

Når området er etableret og bygningerne er færdige i Munkebo Miniby, vil de flytte 

ind i indhegningen. 

Det flotte nye vikingeskib står stolt og knejser på Bakken og venter på forår, hvor det 

er muligt at færdiggøre området, Vi får monteret en gummibelægning, som skal 

være blålig, den vil være med til at forhindre, der kommer sand i skibet og giver et 

blødt faldunderlag. Vi har været heldige mht. støtte fra fonde, der gør det muligt at 

færdiggøre området.                                                                                                               

Der vil også komme info om Ladbydragen og vikingernes tidligere sejlads på Kertinge 

Nor, og, der vil være bænke, så området rigtig kan nydes. 

Men lige nu er der et projekt i gang, kabler er gravet i jorden , så området på 

Munkebo Bakke kan belyses, og gøre det muligt, at vi udover Lindøkranen har et 



smukt vartegn i byen. Det er netop tilsluttet, så kik op mod Bakken og se det smukke 

syn. 

Således har foreningen nået mange af vores visions-projekter. 

Foldene og dyrene er stadig kommende projekter, som blev aktuelle projekter sidste 

år. Kommunen har nu besluttet, at de tidligere forpagtede marker skal bruges til 

biodiversitet. Men der er en lang proces inden alt er på plads, men der arbejdes med 

det. Det glæder foreningen meget, at det vil lykkes at realisere det. 

                                       Mvh. Munkebo Bakkes Venner 

 

 

 

 

 

                          

Datoen for årets generalforsamling i Munkebo Bakkes Venner :  

29.marts kl. 19 i Munkebo Kulturhus   /    Dagsordenen kommer senere 

Vi er meget glade for de mange, der støtter foreningens arbejde. 

Vilkårene for støttemedlemskab 2023 er stadig: 

Husstands-medlemskab: 100 kr. 

Enkelt medlemskab: 70 kr. 

Beløbet indbetales på Mobile Pay 20 15 11 71. (kasserer Niels-Jørn Kirkebæk)               

ell. betales til MBV´s konto: 2377 6291 847518(husk at skrive medlem i kommentarfeltet.)  

Samtidig er det vigtigt at sende en e-mail til fam.jesels@gmail.com , hvor I skriver I 

har betalt enkelt- ell. husstandsmedlemskab og oplyser navn - tlf. og e-mailadr.        

I vil da modtage bevis/kvittering fra sekretær Elsebeth lund Nielsen 

 

                                            Mvh. Munkebo Bakkes Venner 

 


