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Endelig begynder foråret nu for alvor at vise sin lune side. Munkebo Bakke er åben og har været 
det hele vinteren til glæde for de mange, der har nydt naturen og fået oplevelser deroppe nogen 
også med kælketure. 

Tirsdag d. 14. april blev glædens dag og flaget gik til tops på Munkebo Bakke, da Albanifonden 
meddelte, at de donerer 228.500 kr. til Ladbydragens indtog på Bakken – en tro kopi af Ladby-
museets vikingeskib i fuld størrelse, det skal bruges som legeplads og til oplevelser.                                                                                     
Kommunen har tidligere doneret 186.500 kr. Budgettet for det samlede projekt er 415.000 kr.                                                  
Det bliver en spændende tid foreningen Munkebo Bakkes Venner og Virk og Gro går i møde, når 
skibet skal bygges som legeplads på Munkebo Bakke. 

Foreningen har i vinterens forløb været aktive på bakkeområdet, hvor vildnisset skåret tilbage og 
enkelte træer er fældet, så udsigten tager sig godt ud. Der er desuden lagt flis på de værste vand-
huller og fyldt jord på huller. Græsset ved det store vikingehus på området ved de røde flag vil 
blive klippet, da det nu også tilhører Bakkens område. 

I labyrinten er væggene forstærket med hegn, så hækkene kan få ro til at gro, og i det sene efterår 
vil huller blive beplantet med nye hækplanter. Der er indkøbt nye borde, der er så plads til, at flere 
kan nyde medbragt mad og kaffe/te på bakkens område. 

I tårnet har vi i samarbejde med Morten Eriksen og Palle Hansborg-Sørensen fået sat nye infotav-
ler op, der fortæller, hvad man kan se i udsigten fra tårnet. Senere kommer en planche mere op i 
tårnet, der fortæller, om det man kan se i selve Bakkens område. 

Nye skilte, der byder velkommen på Bakken og har regler om at passe på Bakkens område er også 
på vej i samarbejde med Virk og Gro. Kikkerten i tårnet er stadig til reparation, men forventes til-
bage snart. 

Guidearbejdet vil i år fortsætte med mulighed for booking. Vi har et fint samarbejde med Visit-Ker-
teminde, der også hjælper med at formidle, at Munkebo Bakke er et sted, der er værd at besøge. 

Mht. samarbejde med skolen ønsker vi, at 5. årgang har mulighed for at lære om Bakkens historie, 
således at eleverne får historien med i rygsækken. Men også dejligt at se at Bakken bliver flittigt 
brugt af skolen ikke mindst i perioden, hvor undervisning foregår ude. 

Coronaen har jo desværre gjort at arrangementer ikke har været muligt at planlægge endeligt. 
Men vi holder generalforsamling, så snart det er muligt og vi venter spændt på, om det bliver mu-
ligt med Sct. Hans fejring – Lindøkoncert -  pinsegudstjeneste –Kgl. Opera og Fjordens dag. 

                                                        Mvh. Munkebo Bakkes Venner 


