Gl. Munkebo Miniby
Mange gæster i Minibyen: 2021 blev et godt år for
Minibyen. Mellem 2500 og 3000 gæster fra nær og
fjern besøgte vort lille levende sted. Minibyens
personale sætter en stor ære i at fortælle Munkebos
historie til så mange som muligt. Alle gæster er
glade for at høre om områdets fortræffeligheder og
de fleste bliver overrasket over, så smukt der er i
Munkebo og overasket over at finde en miniby
netop her. Og modsat synes vi – personalet – at det
er morsomt at hilse på alle disse fremmede
mennesker fra alle egne af vores land. Der var også
flere små og store grupper som gæstede Minibyen i
sommerperioden. Eksempelvis sendte ”Centrumturist” fra Aarhus i september 2 dobbeltdækker
busser til Munkebo Kro og Minibyen med hele 114
gæster på én gang. Vi delte dem op i 2 grupper til
hhv. Bakken og Minibyen. 4 guider var på arbejde
den dag og alle gæster fik så vidt vi kunne bedømme en god dag.

Forbedringer i Minibyen: Vore 3 materialeskure
har i årevis haft utætte tage. Vi har i løbet af
eftersommeren lagt nyt tag på alle 3 skure samt
”den overdækkede terrasse”. Samtidig har vi fået
ryddet op og sat hylder og reoler op, så alle skure
kan bruges til noget fornuftigt. Dermed har vi fået
et ”savværk”, et ”have- og anlægsrum”, et ”værksted for husreparationer” samt en ”sommerarbejdsplads under halvtag”. I hovedbygningens værksted
er der i efteråret indrettet endnu en ”snedkerarbejdsplads”. Det nuværende ”snedkerrum” i
enden af bygningen ommøbleres, så der her bliver
plads til 2 arbejdspladser i stedet for en. Dermed får
vi nu 3 ”snedkerarbejdspladser”. Værkstedet vil
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herefter kunne rumme 6-7 medarbejdere ad gangen.
Dertil det personale, der arbejder ude på pladsen
eller i skurene.
Flere af vore maskiner og værktøjer er gamle og
nedslidte og står dermed til udskiftning eller
renovering. Det kan vores daglige økonomi ikke
klare, og derfor er vi i gang med at søge nogle
fonde for at få økonomisk hjælp til dette. Vi er i den
forbindelse også glade og taknemmelige for, at
”Smedene” i Kulturhus Fjorden i Kerteminde har
sagt ja til at hjælpe os med udvikling af nye
specialværktøjer til vor teglproduktion mm.
Stor efterspørgsel: Vore små
fuglefoderhuse og redekasser er
en stor succes. Efterspørgslen
har året igennem bragt personalet på overarbejde. Det store
salg til gæster fra nær og fjern
har styrket foreningens pengekasse og er med til at
sikre Minibyens fremtid. Vore små huse står
efterhånden overalt i landet – og også flere steder i
udlandet – med vort lille skilt ”Gl. Munkebo
Miniby”. Der skal her lyde en stor tak til alle som
har støttet os på denne måde. Også en stor tak til
Minibyens personale og til hjælperne fra Kulturhuset i Munkebo for den ekstraordinære indsats.
Nyt byggeprojekt: Minibyggerne planlægger i
øjeblikket byggeriet af Restaurant Bakken. Restaurant Bakken lå på Munkebo Bakke i årene 1939 –
88.
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I Minibyen fortæller vi også Bakkens
historie og mange gæster har spurgt ind til
den tidligere restaurant, fordi man har hørt
om den, eller fordi man har gode minder fra
den tid. Byggeriet af restauranten i
målforhold 1:10 forventes gennemført i 1.
halvdel af 2022. I forbindelse med byggeriets færdiggørelse vil der blive lavet
plancher om Bakkens folk og bygninger.
Hvis nogle ligger inde med gode billeder
eller en sjov historie om livet på Bakken for
50 -70 år siden, hører vi gerne om dem i
Minibyen. Energi Fyns Vindmøllefond har
sponseret et beløb til materialer til byggeriet.
Minibyen takker hermed for denne støtte.

Minibyen går i vinterhi: I vinterhalvåret er der
altid åbent i Minibyen mandag, tirsdag og onsdag
fra. Kl. 9.00 – 12.00. Men der er i øvrigt åbent, når
der er personale til stede, og det er der stort set hele
ugen. Nogle huse vil være afdækket og legehjørnet
er lukket ned. Det store 1 x 9 m maleri fra
legehjørnet er i vinterhalvåret flyttet ind i vores
kantine. Alene dette er et besøg værd – det har givet
os et helt nyt rum, og det er man meget velkommet
til at komme og studere. Der forventes stor aktivitet
på værkstedet igennem hele vinteren, idet flere af
husene skal indendørs for at blive renoveret og
malet.

Nyhedsbrev dec. 2021
Side 2

Også arbejdet med div. fuglehuse pågår hele
vinteren.
Der arbejdes bl. a. med
nye modeller. På grund af
stigende
materialepriser
vil der komme en prisstigning på alle fuglehuse,
der bestilles efter 1. jan.
2022.
Den 28. august var der ”åbent hus” i Minibyen.
Der var kørsel med modelbiler, rundvisninger,
kaffebord og meget andet. Ca. 100 glade gæster
besøgte Minibyen denne dag. Arrangementet
gentages i 2022.

Generalforsamling 2022: Der afholdes generalforsamling i Minibyen torsdag d. 10. feb. kl. 17.00
i Minibyen, Bakkely 50, 5330 Munkebo. Dagsorden
iht. vedtægterne. Indkaldelsen til generalforsamlingen kommer på Minibyens hjemmeside januar
2022.
Minibyen har i årets løb mødt megen sympati og
støtte fra gæster og venner af stedet. Vi vil gerne
ved denne lejlighed takke alle for denne støtte – en
støtte som varmer og som er med til at udvikle og
sikre Minibyens fortsatte drift.
Minibyggerne ønsker alle gæster og venner en
rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Pbv.
Arne Kristiansen
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