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Skal, skal ikke ... 
Nu gik det ellers lige så godt. Aktiviteterne i Kulturhuset var ved at komme i 
gang og optimismen på vej op. Og så kommer de nyeste restriktioner, fordi co-
ronaens smittetal udvikler sig i den forkerte retning. 

Der skal ikke være tvivl om, at Munkebo Kulturhus bakker fuldt og helt op om 
myndighedernes retningslinjer, men uanset de nye restriktioner, står Kultur-
huset åbent for de grupper, der ønsker at være i gang. 

Vi er naturligvis opmærksomme på, at der vil være brugere, som er bekymrede   
ved omgangen med for mange, men den enkelte må selv bruge sin sunde fornuft og vurdere, om 
forholdene er sådan, at man er tryg ved at være til stede.  

Lindødag 25. september 2020, kl. 10. 
I Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, Munkebo. 

Program: 
 Kaffe med rundstykke og rullepølse 
  se Lindø  
 med   og 1 

 deltagerantal  corona og   af  i 

gælder TIL MØLLE”   

Bliv indsamler for Røde Kors. 
Røde Kors Kerteminde-Munkebo mangler indsamlere til Landsind-
samlingen den 4. oktober 2020: "Ingen skal stå alene" 

Meld dig på www.rodekors.dk eller få hjælp til tilmelding hos Hen-
ning Rasmussen tlf. 24605272 og vær med til at gå en tur der bl.a. 
sikrer hjælp til syge hjemløse i Danmark og krigsramte børn i Yemen og Syrien. 

Når du er tilmeldt som indsamler sørger Røde Kors for at du får rute og materiale. 

Henning Stærk. 
Føljetonen om koncerten med Henning Stærk ser nu omsider ud til at have 
nået enden. 

Coronareglerne og lokalets størrelse betyder dog, at koncerten afvikles ander-
ledes end oprindelig tænkt. Der kan kun være 50 publikummer i Multisalen 
på Munkebo Skole, hvor koncerten finder sted, og derfor er det aftalt med bu-
reauet, at Henning Stærk spiller 2 koncerter af hver en times varighed.  

De 2 koncerter er fredag 16. oktober 2020 

 kl. 16.30 -17.30 – derefter pause, publikum skiftes, mad til band - og afspritning,  
 kl. 19.30 - 20.30.   

Man kan så heller ikke tage mad med og spise før - det er simpelthen for risikabelt. Har man alle-
rede betalt for opdækning, får man naturligvis pengene retur - evt. modregnet i baren.   

http://www.rodekors.dk

