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Hermed sender vi igen nyhedsbrev fra Munkebo Bakkes Venner. Trods nedlukning i Danmark har bestyrelsen været aktive. Kommunen har været meget på stand by her i coronatiden, hvilket har bremset os noget i
aktiviteterne.
Vi har været meget klar til at markere området, så de historiske bygningers placering kan ses, men tilladelsen har ladet vente på sig.
Vi har i bestyrelsen stået for at vende bordpladerne på bordene på bakken, da de desværre var ødelagt af
brændemærker og endelig lykkes med også at få metalplader på, så vi fremover kan undgå det. Bænkene er
rettet op så området står pænt.
Granitstenene som er siddepladser ved amfi-scenen, har vi også fået renoveret, så alle pladser kan anvendes.
Vi har revet vissent græs af området i indhegningen og kørt det sammenrevne græs væk. Men da markeringstilladelsen trak ud, har kommunen nu slået græsset igen.
Vi har opsat sedler med opfordring til at passe på Bakkens område, med opfordring om, at man skal huske
at rydde op efter sig.
Ukrudt ved brostenene og trappen er blevet renset. Bemærk kobberpladen inde i tårnet er pudset, så man
nu kan læse om tårnets historie (se øverst th. for døren, når man går ud af tårnet).
Kommunen har sat bom op, så det nu ikke er muligt at køre ind i området uden tilladelse.
På Bakken ser vi rigtig mange besøgende. Mange familier nyder at medbringe mad og kaffe og nyde den
skønne natur og udsigt.
De besøgende er meget interesseret i at høre om Bakken og Munkebos historie. Vi har derfor samlet en
masse materiale om områdets historie og er i gang med at starte guidegruppe op. Foreløbig har vi indledt
samarbejde med Munkebo skole, hvor vi forventer at alle børn i deres skoleforløb skal nå at høre om Munkebo og Bakkens historie. De første klasser har været på Bakken. Vi mener det er vigtigt, at man har sin bys
historie med sig i livet.
Der skal i nær fremtid være møde med VisitKerteminde, der skal bakke projektet op mht. guidning af turister. Der er 6 guider tilmeldt gruppen nu og vi forventer, at der så kan bookes guide til Bakken på Turistkontoret eller ved henvendelse til vores forening.
Vi havde set frem til at skulle have Den kongelige Opera på besøg d. 23.maj, men næppe var det besluttet
før end coronaperioden kom i vejen, så det måtte aflyses. Vi håber meget, at det vil blive muligt at få arrangementet til Munkebo næste sommer.
Lindøorkesterets koncert, som plejer at foregå i forsommeren, har også måttet aflyses.
Sct. Hans-fejring er jo desværre heller ikke mulig i år.
Gudstjenesten 2. pinsedag fandt heller ikke sted.
Krolf foreningen er igen aktive om tirsdagen – de har en 18 huls bane og nok Fyns smukkeste bane.

Pga. coronaen har det ikke været muligt at sætte toiletvogn op, vi har søgt kommunen, men der vil desværre stadig gå lidt tid før, det kan blive muligt, det er ikke forsvarligt nu pga. coronaen, da det ikke er muligt
med mange rengøringsbesøg pr. dag.
Vi håber nu, at vi kan se frem til, at Fjordens dag d. 13. september kan blive mulig at deltage i. Det vil I høre
mere om senere.
Vores største forventning er jo infohuset – og vi håber inderligt, at det vil lykkes at modtage midler, der kan
gøre det muligt.
Vi har nu en fået en del støttemedlemmer i vores forening, men flere er meget velkomne. Vi har nu flyers i
kassen på Bakken og på biblioteket.
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