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Året 2022 i Minibyen. 
Med god støtte fra medlemmer, gæster, sponsorer, 

fonde med flere har året 2022 generelt været et godt 

år. Der er i årets løb sket meget nyt i Minibyen. Der 

er kommet flere nye maskiner og værktøjer – 

eksempelvis en ny båndsav og nye værktøjer til 

teglværket. Vore skure er blevet renoveret og 

udvidet, og der er kommet en ny overdækket 

terrasse. Vi har i årets løb haft en masse glade og 

tilfredse gæster. 
 

Nye maskiner og værktøjer. 

I foråret fik vi tilsagn fra Velux Fonden på kr. 

75.000,00 til div. værktøjsindkøb, som vi længe har 

ønsket os. Vi har derfor kunnet installere en ny 

båndsav. ”Ensomme Gamle Mænd” i Kulturhus 

Fjorden i Kerteminde har lavet nye værktøjer til os 

til teglværket. Der er indkøbt en el-stabler hos Total 

Truck i Langeskov til løftning og flytning af vores 

huse, når de skal ind til reparation. Det er alle ting, 

som hjælper os meget i det daglige arbejde. 
 

Grundstensnedlæggelse. 

I maj måned var minibyens personale og folk fra 

Kulturhusets Virk og Gro gruppe samlet til grund-

stensnedlæggelse i forbindelse med bygning af 

Restaurant Bakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var flere ”gæstemurere” i gang ved grund-
stensnedlæggelsen i maj. 
 
På grund af ferie, andre presserende opgaver og 

manglen på frivillige lå arbejdet imidlertid stille hen 

over sommeren. Nu er arbejdet på Bakken gen-

optaget. Råhuset er lavet og skalmuringen opstartes 

lige før jul. Den færdige bygning forventes opstillet 

i en lille separat udstilling på Munkebo  

 

Bakke i sommeren 2023. Til den tid kan man så 

igen mindes det at komme til ”bal på Bakken”. 
 

 
Restaurant Bakken som ”råhus” 
 

Arrangementer: 
Familiedagen den 27. august blev godt besøgt af 

både store og små gæster. Der blev leget i 

sandkassen, kørt med modelbiler , spist pølser og 

drukket kaffe. Arrangementet søges gentaget i 

august 2023 med flere aktiviteter. 

 

 
Lastbiler, gravemaskiner og andet grej indtog 

minibyen den 27. august 

 

Ny ”medarbejder” 
En ny medarbejder indtager i skrivende stund vores 

lille teglværk. Hun hedder ”Tegl-Thilde” og er 

kommet til verden hos ”Ensomme Gamle Mænd” i 

smedeværkstedet ved Kulturhus Fjorden i 

Kerteminde. Hun er et resultat af Velux Fondens 

donation, genbrugte maskindele og den store 

opfindsomhed hos EGM på smedeværkstedet. 
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”Tegl-Thilde” på værkstedet ved EGM 
 

Man fylder ler i den blanke beholder og med 

hydraulisk tryk presser man  mursten eller tagsten 

ud af spidsen til højre. Maskinen ligner det, som 

den er – et stykke pionerarbejde  blandt opfindelser. 

”Tegl-Tilde” afløser vor 26 år gamle lufttryks-

drevne lerpresse, og vi håber, at hun starter arbejdet 

først i det nye år. 
 

Generalforsamling 

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag  d. 

9. feb.  2023 kl. 16.00. Dagsorden iht. vedtægterne. 

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 1 

uge før. 
 

Nye tider 

Minibyen holder jo til i det gamle fællesvaskeri, 

som hørte til Lindøhusene. Da ejendomsselskabet 

Lindø blev solgt og lavet om til en andels-

boligforening for nogle år siden, blev bygningen 

overtaget af et firma i Odense. Kerteminde Kom-

mune har hidtil betalt en symbolsk husleje til 

firmaet og så stillet bygningen til rådighed for os. 

Men nu arbejder KK på at overtage bygningen og 

den tilhørende grund, så ejendommen fremover får 

”klubhusstatus”. I den forbindelse har vi bedt KK se 

på, om der er mulighed for at udvide udstillings-

arealet lidt mod syd. Hele denne omstilling og 

ændring kræver imidlertid en ny lokalplan, og den 

har KK ikke tid til at lave før tidligst i 2024. Ting 

tager tid og kræver stor tålmodighed. Bygningen er 

fra 1962 og trænger til vedligeholdelse både 

udvendigt og indvendigt. Det skal Minibyen i 

henhold til aftalerne selv bekoste, og det bliver på  

alle områder - også økonomisk – en stor mundfuld 
for Minibyen i tiden fremover. 
 

 

 

 

 

 
 

Der kommer flere blomster i udstillingen 

Forventninger til 2023 

Vi er nu godt i gang med at renovere husene fra en 

ende af. I løbet af foråret og sommeren vil vi pynte 

op i udstillingen med lidt blomsterkummer og et par 

siddegrupper. Vore plancher vil blive udbygget og 

fornyet. Det hele skal se mere indbydende ud for 

sommerens gæster. 
 

 
Kirken blev renoveret i sommeren 2022 
 

Tak for støtten 

Uden økonomisk støtte fra omverdenen var der 

ingen miniby i Munkebo! Det faste team af 

frivillige seniorer i minibyen, ca 17 personer, har 

året igennem arbejdet intenst og vedholdende for at 

bevare og udbygge Gl. Munkebo Miniby. Den store 

støtte og interesse fra omgivelserne har styrket 

vores tro på, at der også er en miniby i Munkebo i 

fremtiden. 

Vi skal derfor rette en stor tak til vore støtte-

medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere m.fl. 

Ligeledes tak til Foreningen Munkebo Bøger samt 

fondene Energi Fyns Vindmøllepulje og Velux 

Fonden for donationerne i årets løb. Vi takker 

endvidere Kerteminde Kommune for et godt 

samarbejde.  

God jul og godt nytår til alle. 
Pbv  Arne 
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