
 
                                                                                                                                                                                                                                                              

 
  Gl. Munkebo Miniby      Bakkely 50,  5330 Munkebo.    CVR-nummer 19579506.      Internet:  www.munkebo.dk/minibyen.html               
 Formand  Arne Kristiansen, Bakkegårdsvej 72, 5330 . Munkebo. Tlf. +45   2462 5697.  Email: formand.munkebominiby@gmail.com 
                                                                  

Gl. Munkebo Miniby 

Nyhedsbrev  juni  2020  
 

Det har været et helt specielt forår – også i Mini-

byen. Vi har holdt afstand og arbejdet med redu-

ceret bemanding. Men Minibyen er gjort nogen-

lunde klar til sommerens gæster så godt, som det nu 

har været muligt. Vi har håndsprit, og vi beder om, 

at man holder den foreskrevne afstand. 
 

Tak til støttemedlemmer: Forårets gentegning af 

medlemskaber til Minibyen er gået over al forvent-

ning. Vi havde i 2019 ca. 55 støttemedlemmer, men 

i år er det blevet til ca. 80 medlemskaber, og den 

opbakning vil vi gerne sige tak for. Det skaber en 

god stemning og optimisme i Minibyen. 
 

Bemandingen i Minibyen: På det seneste er vi 

blevet lidt færre ”medarbejdere” i Minibyen grundet 

flytning og ønsket om tid til andre gøremål. Aktuelt 

mangler vi en person med interesse for haveanlæg 

samt en person med interesse for snedkerdetaljer og 

fremstilling af forskellige fuglefoderhuse. Så kig op 

til os og hør lidt om mulighederne for en aktiv 

fritid. En øget bemanding vil blive en afgørende 

forudsætning for at kunne bevare og udvikle Mini-

byen i fremtiden. 
 

Små nye projekter i Minibyen:  I teltet ved værk-

stedet er der nu lavet nye opslagstavler, som 

fortæller om Munkebo fra fortid til nutid. Det bliver 

også her, vi fremover modtager større eller mindre 

grupper, som skal have en introduktion til Minibyen 

eller en længere gennemgang af Munkebos historie. 

Infotavlerne udbygges løbene og opsættes med 

klemmer, så de hurtigt kan skiftes afhængig af det 

emne, som man vil fortælle om. 

Hen over foråret har vi flyttet lidt rundt på tingene i 

værkstedbygningen. Værkstedsfunktionerne er sam-

let i bygningens sydlige ½del. Personalets fro-

koststue, køkkenfaciliteter og vort ”showroom” er 

samlet i bygningens nordlige ½del. Det betyder 

samtidig, at vi får plads til 20 - 30  gæster indendørs 

i forbindelse med evt. arrangementer og gruppebe-

søg. 

Vi har snart længe haft ønske om at få lavet et 

”børnehjørne” med sandkasse mv. samt et par 

borde. Vi arbejder pt. på at skaffe penge til det, men 

må nok indstille os på, at det først kan blive en 

realitet til brug fra sommeren 2021. 
 

Ny udvidet åbningstid:  

I år udvider vi vores åbningstid i sommerperioden, 

således, at der i juni, juli og august er åbent daglig 

fra kl. 09.00 – 16.00. I en del af denne tid vil 

Minibyen være åben uden bemanding, og så ser 

man udstillingen på egen hånd. Resten af året er der 

åbent som normalt - mandag og onsdag formiddag 

fra kl. 09.00 – 12.00. 

Som altid er der gratis entré, men gæsterne har 

mulighed for at støtte vort arbejde med små beløb i 

vores gæstekasse eller via MobilePay. De ind-

samlede penge går ubeskåret til Minibyens vedlige-

holdelse og drift. 
 

Flere modeller af fuglehuse: 

I Minibyen laves der fuglefoderhuse i forskellig 

størrelse og udseende – bl. a. for at klare udgifterne 

til den daglige drift. De sælges for hhv. kr. 500,00 

og 300,00.  Vi har pt flere modeller på lager. 
 

God sommer! 
Minibyen ønsker alle – herunder støttemedlemmer, 

venner af huset, samarbejdspartnere, sponsorer m. 

fl. en rigtig god sommer. 

 

Pbv  Arne Kristiansen 

Minibyens infocenter 

Minibyens ”frokoststue” 


