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1 5000 år har mennesket skabt mange ting i 

Munkebo – men hvad er egentligt størst – 

stendysserne eller portalkranen – i Minibyen 

prøver vi at fortælle denne og andre gode 

historier. Vi arbejder løbende på at forbedre 

vore info plancher. 

Generalforsamling: 

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 10. 

feb. 2022 kl. 17.00. 

Bestyrelsen blev genvalgt og har konstitueret sig 

som følger : (uændret i forhold til 2021) 

Formand Arne Kristiansen 

Kasserer Ove Eriksen 

Næstformand Willy Anderskov 

Bestyrelsesmedlem Mona Frederiksen 

Bestyrelsesmedlem Mogens Jørgensen 

Suppleanter: Leo Jørgensen og Marianne Prip 

Larsen 

Minibyen har haft et godt år 2021  målt på de fleste 

parametre. Beretning og referat vil kunne findes på 

foreningens hjemmeside. 

Kontingentet for 2022 er fortsat 100 kr. pr 

enkeltmedlem og 400 kr. for sponsormedlemmer. 
 

Minibyen vil gerne ved denne lejlighed takke alle 

støttemedlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere 

og gæster for den store støtte, som vi har modtaget 

i 2021. 

Uden denne hjælp havde Munkebo ingen Miniby. 

Vi håber, at alle fortsat vil støtte op om det arbej-

de, som der laves af de ulønnede frivillige i 

Minibyen. 
 

Vi glæder os til foråret: 

Vi kan glæde os over, at antallet af frivillige i Mini-

byen er svagt stigende. Der står nu 18 navne på 

vores værkstedsliste, som er listen over de personer 

som regelmæssigt eller lejlighedsvis arbejder fysisk 

i Minibyen. 

Men vi har stadig brug for flere, for opgaverne er 

mange – især i den kommende tid, hvor vi også kan 

arbejde ude.  

Herunder er der eksempler på arbejdsopgaver, som 

vi mangler hænder til: 
 

Haveanlæg herunder renholdelse af flise- og 

udstillingsarealer 

Småreparationer af minihusene ude på stedet. 

Maling af minihuse ude på stedet. 

Guidning i minibyen i sommerperioden. 

Diverse opgaver med fremstilling af fuglehuse. 
 

Måske kender I nogle, som har tid og lyst til at 

hjælpe os. Kig op til os i Bakkely 50. 

Flere nye projekter er opstartet eller under plan-

lægning: 

Vort infotelt, som står ude hele året er stærkt 

medtaget. Vi har besluttet os for at lave en ny fast 

overdækning af terrassen med klare trapezplader. 

Dette arbejde er påbegyndt. Det forbedrer for-

holdene for såvel personale som gæster og vores  

plancheudstilling vil frem over blive bedre beskyt-

tet for vejr og vind. 

Vi er gået i gang med den første nybygning i mange 

år – restaurant Bakken. Vi håber, at byggeriet bliver 

færdigt i løbet af sommeren. 

Den gamle og efterhånden grimme hæk langs med 

Bakkely er fjernet. Den vil blive erstattet af et fod-

hegn i ca. 40 cm højde samt evt. nogle blomster-

kummer. Hermed bliver Minibyen mere synlig fra 

vejen. 

Dele af vores plancheudstilling er vi i gang med at 

renovere. Den vil løbende blive forbedret og ud-

videt hen igennem året. 

Mange af vore værktøjer er efter 25 år nedslidte. 

Minibyen er derfor i gang med at få lavet nye og 

bedre værktøjer til vores lille teglværk. Der henter 

vi hjælp hos de dygtige smede i Kulturhus Fjorden i 

Kerteminde. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet 

af 2022. Stor tak til smedene i Kerteminde. 
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Minibyens små fuglehuse er meget populære 

som gaver eller souvenirer.  Der er normalt ikke 

huse ” på lager”, men skal bestilles i god tid. Der 

kan vælges imellem forskellige materialer, og 

dermed kan man få sit eget personlige hus. 

Man kan se forskellige modeller i Minibyens 

udstilling og værksted. 
 

 
 

Der findes små og store fuglefoderhuse, rede-

kasser og en kombination med foderhus i stuen 

og redekasse på 1. salen. 

Overskuddet ved salget af fuglehusene går ube-

skåret til Minibyens drift.  

 

Åbningstider i 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 grup-

per - 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 målfor-

holdet  1:10 fra landsbyen Munkebo anno 1956. 

Dertil er der et infocenter, der fortæller om om-

rådets 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. – ca. 1 time  
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Minibyens kantine har  plads til 20 personer 

rundt om bordet. Rummet bruges til mange 

formål. Det er her vi holder møder eller  hyg-

ger os til daglig i vores pauser. Der er udstil-

ling af fuglehuse og andre ting , og det er her, 

vi samler Minibyens gæster, når vi bl. a. laver 

guidede rundvisninger. 

Pbv  Arne Kristiansen 
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