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Meddelelse til pressen 22/10 2019:
Vi ønsker at bygge en forening op i et samvær med medlemmer, der ligesom os ønsker at gøre
Munkebo Bakke – områdets stjerne - til et sted, der fremover stadig vil give oplevelser og glæde
for dem, der kommer der - ligesom det har gjort i tusinder af år, hvor der har været liv på Bakken.
I foreningen skal vi hjælpe hinanden med det. Vi er sikre på, at der er mange, der ligesom os gerne
vil være med til at skabe de gode historier på Munkebo Bakke.
Vi er godt i gang med forarbejdet til det ønskede infohus, som også skal indeholde toilet.
I området mangler der meget info om de senere år - ikke mindst efter fund af 3 større vikingehuse
og senest en stor hal, der viste sig at være fra yngre jernalder.
I samarbejde med Vikingemuseet i Ladby vil vi få lavet informationsmateriale, og de vil fra museet
hjælpe med opmåling af de 2 trelleborghuse og især den nylig fundne store hal.
Vi vil da få mulighed for at placere natursten, der markerer det byggeri, der var der for over 1000
år siden, omridsene af husene vil så kunne ses fra tårnet.
Vi vil gerne guide om områdets og egnens historie for selskaber - turister – skolebørn samt lokale
folk m.m.
Vi har også mere i tankerne. Vi har nemlig håb om en rigtig spændende legeplads, til glæde for byens børn, da områdets legeplads ved skolen er nedlagt. Den vil også være til stor glæde for dagplejemødre med børn og rigtig mange familieudflugter på Munkebo Bakke.
Vi har også visioner om at lave et område med shelters, som kommunen i øjeblikket leder efter
pladser til. Det vil måske være muligt i et grønt område i nærheden, hvor turister, der får lyst til at
overnatte, kan nyde den flotte udsigt.
Vi håber mange vil støtte op om foreningen – der er informationsmøde herom i Kulturhuset i Munkebo adr.: Troels alle 4 – d. 6.nov. - kl.: 19.
Her vil der være mere information og mulighed for at præge foreningen med ideer og tiltag, så
Munkebo Bakke bliver et endnu mere spændende og attraktivt sted. Vi glæder os til at se mange
interesserede.
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