Nyhedsbrev fra Munkebo Bakkes Venner 24.nov.2020

Det er nu tid til at fortælle lidt om Munkebo Bakkes liv igen. Tak til alle, der var med til at bakke
op om indvielsesdagen d.13.sept. Det gælder alle, der mødte op og glædede med optræden på
scenen, sponsorer, der gjorde det muligt, de mange hjælpere, der knoklede med at få dagen til
at fungere og ikke mindst publikum, der deltog. Trods corona lykkedes det at gennemføre
arrangementet, da der var stole- eller bænkepladser nok.
Medlemstallet i foreningen blev fordoblet. Rema havde sponsoreret gavekort og fredag d. 6.nov.
blev spændingen om vinderne af de to gavekort til Rema1000 udløst.
Rema 1000 i Munkebo sponsorerede 2 gavekort a 300kr. Der blev trukket et nr. for medlemmer,
der blev meldt ind i foreningens 1.år og et nr. i en anden pose for nye medlemmer. Vinderne
blev trukket af købmand Brian Holm Egdal Munkebo Rema1000. Journalist Kim Jørstad fra
Kjerteminde Avis observerede at alt gik retfærdigt til.
Derfor har vi kunnet glæde fgl. medlemmer:

Lizzy og Tage Simonsen og Hanne og Birger Ødegård Jensen med gavekort på 300kr til
Rema1000.
Græsset er nu blevet grønt ved infohuset, og der er blevet lavet bænke ved væggene i det åbne
rum med infotavlerne.

Malene Refshauge Bech og en hjælper mere fra museet har i samarbejde med foreningen
markeret de arkæologiske fund. D. 2. december skal vi i samarbejde med kommunen have
placeret natursten, der skal markere de arkæologiske bygninger. Det har vi længe ønsket.
Foreningen Munkebo Bakkes Venner er netop nomineret til Kerteminde Kommunes
Turistpris. Foreningen har trods covid-19 været ret aktiv, og meget har vi nået, derfor er det en
kæmpestor glæde, at der er nogen der værdsætter det. Vi brænder for at stedet skal blive mere
kendt og at alle interesserede får Bakkens historie med sig, vi venter spændt på afgørelsen.
Der vil være generalforsamling i det nye år, men coronaen skal jo gøre det muligt først.
Det første år på Munkebo Bakke har givet os mange udfordringer, men vi glæder os over at
mange af drømmene om, at Bakken skal blive et endnu mere fantastisk sted, er lykkes. Vi er pt.
i gang med at tænke nye projekter og håber, at det bliver muligt, at skabe fortsat mere interesse
for Munkebo Bakke.
Vi har haft afprøvet belysning på tårnet, det faldt godt ud, og vi arbejder nu på at finde en
løsning, så vi permanent kan have tårnet belyst om aftenen.

Det vil glæde os, hvis Jer, der har været medlem og støttet foreningen i 2020, ønsker at støtte
os igen i 2021. det har været rigtig dejligt at mærke den store opbakning, vi har fået.
Medlemskab for 2021 kan betales nu og foregår som tidligere ved at beløbet betales med
MobilePay 20 15 11 71 til kasserer Niels-Jørn Kirkebæk.Singlemedlemskab koster 70 kr. –
husstandsmedlemskab 100 kr.
Husk at
der samtidig sendes en e-mail til fam.jesels@gmail.com, hvor navn – e-mail og tlf. oplyses.
Herefter modtager I medlemsbevis for 2021.
Hvis flere i mailgruppen, der jo ikke har medlemskab, ønsker at støtte foreningen, er det muligt
at indmelde sig nu, så vil medlemskabet gælde hele 2021.Man støtter ved at sende beløbet,
som er nævnt herover og samtidig huske at sende en e-mail som nævnt, derpå vil I modtage
medlemsbevis for 2021.
Da vi formoder dette er sidste nyhedsbrev i år, vil vi ønske alle medlemmer og de mange, der
også viser interesse for vores forening en rigtig glædelig jul og ikke mindst et godt nytår, hvor vi
håber, det bliver muligt at give / få nye oplevelser.
Tak for en kæmpe opbakning i år. Mvh. Bestyrelsen i Munkebo Bakkes Venner

