
Nyhedsbrev fra Munkebo Bakkes Venner januar 2021 

Midt i en corona – og vintertid har der ikke været så meget at berette om. Men en god førjulegave 
har dog glædet os meget, da kommunen donerede 186.500kr til tilskud til en kommende lege-
plads. En hel speciel slags legeplads – nemlig en kopi af Ladbydragen, der så må leges i.        Den 
forventes placeret nederst på området mod Kertinge Nor. 

 
Men før det bliver en realitet, skal der søges nogle fonde. Her er så en spændende udfordring for 
2021, men projektet og kommunens økonomiske opbakning skulle gøre det muligt. 

Markeringerne ved de arkæologiske fund er med hjælp fra medlemmer blevet en realitet. Skiltnin-
gen i området skal også suppleres lidt her i foråret, der skal bl.a. opsættes indgangsskilte med reg-
ler for færden og ophold på området.  

Endelig arbejdes der pt. med, at varmepumpen skal have beskyttelsesdragt. 

Til tårnet arbejdes der også med nye tavler, der fortæller om de ting, der kan opleves set deroppe 
fra. Kikkerten til reparation på specialværksted, vi håber den vil være tilbage i foråret. 

Første forsøg på fondssøgning til belysning gav afslag, så vi må prøve en ny udfordring, så byens 
stolte vartegn kan ses og opleves i mørke. 

Mange nye medlemmer har meldt sig ind i Munkebo Bakkes Venner og flere kommer stadig til. 
Det har været rigtig dejligt at opleve opbakning fra mange. 

Turismeprisen blev ikke vores – men vi er da rigtig glade for nomineringen, der viser, at Bakkens 
udvikling har været positiv, og mange har haft gode oplevelser deroppe. Det er en glæde at se så 
mange færdes der nu.                                                                                                                                        

Vi havde planlagt generalforsamling i januar, men da det ikke blev muligt, har vi som alle andre 
valgt at vente til samfundet åbner op igen. 

På trods af coronaens hæmsko, synes vi også, at der er opnået en del. Vi håber nu at 2021 bliver 
året, hvor vi vender tilbage til normale tilstande.                                                                         

Medlemmer, der ønsker at støtte foreningen igen i 2021, kan støtte med medlemskab/ støtte på 
flg. måde: 

           Husstandsmedlemskab 100 kr.              Enkelt medlemskab           70 kr. 

Beløbet kan indbetales på Mobile Pay 20 15 11 71 eller overføres til: MBV : 2377 6291 847 518 – 
Ved begge muligheder husk med notatet : medlem 

Men HUSK også at sende en e-mail til : fam.jesels@gmail.com, hvor I skriver oplysninger om 
navne – tlf.nr. og beløbet I har betalt. I vil så modtage medlemsbevis med kvittering. 

                                Med Venlig hilsen Bestyrelsen i Munkebo Bakkes Venner 
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