Gl. Munkebo Miniby
Nyhedsbrev aug. 2021
Generalforsamling:
Vi fik afholdt den årlige generalforsamling noget
forsinket d. 2. juni 2021.
Bestyrelsen ser efterfølgende sådan ud:
Formand Arne Kristiansen
Kasserer Ove Eriksen
Næstformand Willy Anderskov
Bestyrelsesmedlem Mona Frederiksen
Bestyrelsesmedlem Mogens Jørgensen
Suppleanter: Leo Jørgensen og Marianne Prip
Beretning og referat vil kunne findes på foreningens hjemmeside eller fås ved formanden.
Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse fra kr.
75,00 til kr. 100,00 pr. person pr år gældende fra
og med 2022.
Nyheder i Minibyen:
I forårets løb er der blevet lavet et lille overdækket
legehjørne med sandkasse og legebord. Maleren
Hanne Prip har lavet en flot dekoration på 1 x 9 m
med indtryk fra Munkebo.
Derudover har vi fået flere borde/bænke sæt, så man
kan nyde sin medbragte mad og drikke i Minibyen.

”Åbent hus” i Minibyen
Alle medlemmer, naboer, samarbejdspartnere
og venner af Minibyen inviteres til ”åbent hus”
arrangement i Minibyen, Bakkely 50, 5330
Munkebo lørdag d. 21. august 2021 kl. 09.00 –
16.00 med følgende program:
Kl. 09.00: Pladsen åbner
Kl. 10.00: ”Fernisering” Legehjørnets udsmykning ved kunstner Hanne Prip, Langeland.
Kl. 10.30 – 16.00: Kørsel med fjernstyrede
modelbiler ved Modelgruppen RC Kørsel Stige.
Kl. 11.00, 13.00 og 15.00: Rundvisning og
fortælling om Munkebo v/ Henning Rasmussen.
Kl. 9.00 -16.00: Caféen er åben. Minibyen er vært
ved kaffe og kage. Øl, vand og vin kan købes.
Kl. 16.00: Pladsen lukker.
Der bliver noget for hele familien. Vi beder om,
at man parkerer på P-pladsen ved Bakken og går
de ca. 300 m til Minibyen.

Kom og se minibiler i Minibyens gader
Fjordens Dag søndag d. 12. sept. 2021.
09.00 – 17.00:
Minibyen i Bakkely 50 er åben og der er kaffe på
kanden. Samtidig er minibyen repræsenteret ved
arrangementet på Boels Bro.
Minibyen har 8 – 10 faste ”medarbejdere” på
værkstedet fordelt lige på begge køn. Men vi
kan stadig bruge et par stykker mere. Plads-,
snedker-, mure/malearbejde. Valgfri arbejdstid i
et frit og hyggeligt pensionistmiljø. Vi oplærer
gerne.

Gl. Munkebo Miniby

Gaveidéer:
Bestil julegaven hos Minibyen
og støt dermed det frivillige
arbejde.
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