
  Nyhedsbrev fra Munkebo Bakke 7.maj 2022      

Endelig er det blevet forår og naturen grønnes. I foreningen Munkebo Bakkes 

Venner ser vi nu frem til at få besøg af Den kongelige Opera d. 21.maj. Et           

arrangement i samarbejde med Kerteminde Kommune og Munkebo Bakkes Venner. 

Vi har nu gang i forberedelserne og vil gerne tilføje lidt flere oplevelser på dagen.       

Vi håber at vore bønner til vejrguderne hjælper denne gang. 

Det er en glæde, at arrangementet kan gennemføres uden coronarestriktioner. Det 

betyder dog, at der ikke vil blive sat stole op, som der blev gjort sidste år under 

coronasituationen. Vi vil have et begrænset antal stole som kan lejes for 20 kr.     

Dagens program: 

Kl. 16.45 vil Museumsinspektør Claus Fredrik Sørensen fra Ladby Vikingemuseum 

fortælle om vikingetid m.m. på Munkebo Bakke. 

kl. 17.30 Info om aftenen v. Palle Hansborg Sørensen. 

kl. 17.40 Velkomst v. borgmester Kasper Ejsing Olsen. 

Kl.18. Begynder Operaen og den varer ca.1½ time uden pause. 

Der kan købes grillpølser – øl - vand og vin - kaffe/te/ kage og isvafler,                                      

der også åbent for salg under forestillingen. 

I begyndelsen af juni, vil vi som sidste år, få besøg af skolens tre 5.klasser, der hver 

får en undervisningsdag om Bakkens historie.                                                                        

D. 19. juni er der Lindøkoncert kl. 15 på Munkebo Bakke. Der kan denne dag købes 

øl – vand – kaffe/te og kage.                                                                                                              

Endelig kan vi afsløre at Munkebo Bakkes Venner i år står for Sct.Hansfejringen på 

Munkebo Bakke d. 23.juni. Det vil vi senere fortælle mere om.                                                                                                                 

Planer om lys på Bakken håber vi vil lykkes at gennemføre inden vinteren.                                                                                                                                 

Mht. Ladbydragens indtog på legepladsen venter vi stadig på den endelige 

godkendelse fra kommunen, men vi formoder -  det bliver snart.                                       

Medlemskab og støtte til foreningen er muligt - læs mere på www.munkebo.dk/ Munkebo 

Bakkes Venner.                                  mvh. Munkebo Bakkes Venner                               


