Gl. Munkebo Miniby
Årets gang i Minibyen
Vi har i forårets løb taget vores nye terrasse i brug.
Den er vi rigtig glade for. Den har plads til 25
personer og kan bruges til alt muligt – infocenter,
hyggestunder imellem arbejdet, gæster og meget
andet.
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Arrangementer:

Der var flere ”gæstemurere” i gang ved grundstensnedlæggelsen i maj.

”Åbent hus” lørdag den 27. aug. 2022
Der er i 1. halvår også kommet nye frivillige
hænder til arbejdet i Minibyen. Vi byder velkommen til Else Marie, Merete, Werner, Solvejg,
Vava og Durk samt Warny. Vi er nu ca. 15
personer, som hver uge fast møder op til arbejde i et
antal timer efter ejet valg. Dertil nogle, som hjælper
os lejlighedsvis med diverse opgaver.
Nye maskiner og værktøjer.
I foråret fik vi tilsagn fra Veluxfonden på kr.
75.000,00 til div. værktøjsindkøb, som vi længe har
ønsket os. Vi har derfor netop kunnet installere en
ny båndsav. ”De gamle smede” i Kerteminde er ved
at lave nye værktøjer til os til teglværket. De leveres
løbende hen over året. Dertil er vi i gang med at se
på en ny el-stabler til flytning af vores huse, når de
skal ind til reparation.
Grundstensnedlæggelse.
I maj måned var minibyens personale og folk fra
Kulturhusets Virk og Gro gruppe samlet til
grundstensnedlæggelse i forbindelse med opstarten
af bygning af Restaurant Bakken. På grund af ferie,
andre presserende opgaver og manglen på frivillige
ligger arbejdet imidlertid stille hen over sommeren
og forventes først genopstartet i det tidlige efterår.

Vi inviterer medlemmer og andre til en hyggelig
familiedag.
Program:
Kl. 9.00 Minibyen åbner
Kl. 10.00 – 15.00 Besøg af modelklub for
lastbiler og meget mere.
Kl. 10.00 – 17.00. Udstilling af modelskibe mm.
Kl. 15.00 Guidet rundvisning i Minibyen v/
Henning Rasmussen
Kl. 17.00 Minibyen lukker
Der kan købes øl/vand/vin/grillpølser m. brød
samt kaffe og kage til fordelagtige priser, hvor
overskuddet går til Minibyens vedligeholdelse.

Tag familie og venner med til en hyggelig dag – der er fri entré.

Vi beder gæster om – i størst muligt omfang – at
parkere på Bakkens P-plads og gå de ca. 300
meter til Minibyen.
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Gl. Munkebo Miniby
”Grill - dag ”
Den 6. juli holdt vi ”grill-dag” for personalet og 21
mødte op til en hyggelig aften. De frivillige arbejder
ofte på forskellige tidspunkter, så en gang imellem
er det helt godt at være sammen omkring et festligt
bord.

Fjordens dag
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Man bestemmer selv arbejdstiden og hvilke
arbejder, man har lyst til at lave.

Minibyens fuglehuse

søndag d. 11. sept.

Udstillingen og værkstedet holder åbent hele
dagen fra kl. 09.00 – 16.00.
Minibyens fuglehuse er populære som gaver
eller som en del af en gave – eksempelvis fyldt
op med en flaske, en plade chokolade eller andre
gode ting.
Med købet giver man en vigtig støtte til Minibyens daglige drift.
Bestil venligst i god tid – der er ofte 1 måneds
leveringstid.
Minibyen er også repræsenteret på dagens
aktivitetscenter ved Boels Bro

Flere frivillige.
Værkstedslisten, som er listen over de aktive
frivillige, bliver stadig en smule længere hver gang
vi reviderer listen. Minibyen søger alligevel stadig
nye frivillige til forskellige opgaver - eksempelvis
anlægget med udstillingen, teglværket, fremstilling
af fuglehuse samt ikke mindst vedligeholdelsesarbejder på de gamle Munkebo huse.

Efterårsferien:
Minibyen holder også åben i efterårsferien 15. – 23.
okt. kl. 9 – 16.
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