Gl. Munkebo Miniby
Bakkely 50, 5330 Munkebo
Åbningstider 2022:
1. jan. – 31. maj: Mandag, tirsdag og onsdag kl.
09.00 – 12.00.
1. juni – 31. aug: Alle dage kl. 9.00 – 16.00
31. aug. – 21. dec. : Mandag, tirsdag og onsdag kl.
09.00 – 12.00.
Påske 2022: 14. – 18 april kl. 09.00 – 16.00
Efterårsferie 2022: 15. – 23. okt. kl. 09.00 – 16.00
Åbent derudover: Efter aftale på tlf. + 45 24625697
Entre og priser 2022: Der opkræves ikke entré.
Men Minibyen modtager gerne – med tak - små
frivillige bidrag i gæstekassen, som ubeskåret går til
vedligeholdelse af husene (kontant el. MobilePay
295880). Mad og drikkevarer må medbringes.
Guidet rundvisning m. historiefortælling for grupper - varighed ca. 1 ¼ time - kan arrangeres når
som helst efter forudgående aftale på telefon +45
24625697 (Arne Kristiansen). Pris kr. 20,00 pr. pers.
dog min. Kr. 200,00.
Udstillingen: Omfatter ca. 110 bygninger i målforholdet 1:10 fra landsbyen Munkebo anno 1956.
Dertil er der et infocenter, der fortæller om områdets spændende og ofte dramatiske historie fra
fortid til nutid. Minibyens værksted er åben for
besøg i åbningstiden, når personalet er til stede.
Fra 1/7 – 12/8 er der guidet rundgang tirsdag,
torsdag og søndag kl. 11.00 og kl. 14.00.
Minibyen: drives af en forening af frivillige og
ulønnede seniorer med hjælp af støttemedlemmer, gaver, sponsorater, fondsmidler og gæstebidrag.
Yderligere oplysninger: tlf. +45 24625697 eller
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Blå linje: Munkebo – stien . Vandre- og cykelrute

Seværdighederne i Munkebo:
1 Multiparken
- idrætshaller, park mm.
2 Minibyen
- miniby og byens historie
3 Munkebo Bakke - Fyns smukkeste udsigt
4 Munkebo Kro - godt spisested og hotel
5 Munkebo - stien - natursti med infotavler

www.munkebo.dk/minibyen.html
Munkebo Miniby

2022

Historisk Miniby
På Bakkely 50 i Munkebo er der en spændende
lille attraktion, der i mere end 25 år har fortalt
historien om den gamle fiskerlandsby Munkebo, som i 1957 blev forvandlet til værftsby.
Alle ca. 110 huse i Minibyen er modeller i 1:10
af de huse og gårde, som fandtes i Munkebo i
1956 – året før at Lindøværftet kom til byen og
året før ”at verdenen gik af lave” som man
sagde dengang.

Tag blot hele familien med til Minibyen – der er
et lille ”børnehjørne” og borde og stole ude og
inde. Man er velkommen til at tage madpakken eller kaffen med.

Støt vore sponsorer – de støtter os.

Lokalhistorisk
Infocenter
Minibyen har en plancheudstilling der fortæller
om området og om landsbyen Munkebo fra fortid
til nutid. Det er en meget lang historie, som går
omkring 10.000 år tilbage. De mange fund især
fra stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetiden
og den tidlige middelalder vidner om en meget
stor aktivitet i området. Herefter fører det lille
fiskersamfund en mere stille tid frem til vore
dage dog afbrudt af meget dramatiske begivenheder i forbindelse med Svenskekrigen 16581660. I 1957 starter der en helt ny epoke, som for
alvor sætter Munkebo på verdenskortet – et af
verdens største skibsværfter – Lindøværftet –
etablerer sig i området ved Munkebo. I dag er
Lindøværftet afviklet og omdannet til storhavn
med aktiviteter indenfor sværindustri, skibsreparationer og vindmøllefabrikation - altsammen
under navnet Odense Havn A/S.
Få historien om det hele i Minibyen
NB! I tiden 1. juli til 12. august er der guidet
rundvisning tirsdag, torsdag og søndag kl. 11.00
og kl. 14.00 – varighed ca. 1 time

Arbejdende værksted
Minibyen har et åbent værksted, hvor alle gæster er velkommen. Værkstedet er det daglige
værested for 15 – 20 frivillige og ulønnede
seniorer M/K, som beskæftiger sig med noget
af det, som de har allermest lyst til. Her drøftes
dagen og vejen, hvad der er sket siden sidst, og
det hele er ofte blandet med lune fynske kommentarer og historier.

Det er her tingene sker og ”minibyggerne” fortæller gerne om, hvad der laves på stedet.

”Minibyggerne” laver også små fuglehuse og
overskuddet her går udelukkende til drift og
vedligeholdelse af Gl Munkebo Miniby.

