
Kære medlem og lige-om-lidt-medlem af Munkebjergby borgerforening.
  
  
 Nu er det tid til at vågne af sommerens varmedøs. Flere fabelagtige lokale 
aktionsgrupper har i løbet af sommeren spændt flitsbuen til en ny sæson.
  
Fællesspisningsudvalget har heldigvis fået nye aktive deltagere, så det er nu muligt 
for dem at tilbyde lækre og velduftende retter til en fornuftig pris. Den første gang er 
onsdag den 6. oktober. Husk du skal tilmelde dig. Se nedenfor hvordan.
  
 Sportudvalget jonglerer med vikingespil, petanquekugler og dartpile - så kom og vær 
med. ...
  
Sangaftensudvalg, som har givet rum til mange toneangivende sangfugle, afholder i 
denne sæson to sangaftener. Det er onsdag den 29. september kl.19 hvor temaet er 
høst og onsdag den 8. december kl. 19 hvor temaet er jul. Det foregår i Munke Bjergby 
kirke
  
Festudvalget har endnu gang taget dansestøvlerne på for at invitere til året Høstfest 
som i år afholdes lørdag den 25. september. (Se flere oplysninger i den vedlagte fil)
  
  
Se invitationerne vedr. fællesspisning og sport nedenfor i denne denne mail.
  
  
  

 FÆLLESSPISNING:
Vi laver maden!
Nu prøver vi noget nyt – vi laver maden og du skal bare slappe af og nyde maden.
* Tilmelding: Senest onsdagen før. Pengene lægges i en kuvert med navn og antal deltager. Denne 
lægges i postkassen hos Birthe Povlsen, Kirkebakkevej 5 (Lige over for kirken)
* Hvor meget: Prisen er 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn (3-12 år).
* Hvordan: Mød op i borgerstuen (Naturbørnehuset/skolen) Veddevej 19, Munke Bjergby kl. 18.30. 
Medbring tallerkner og bestik og drikkevarer. Har du tid til at brygge en kande kaffe (eller bage en kage) 
er du mere end velkommen.
* Følgende dage vil der være fællesspisning:

Onsdag 6/10-10. Menuen er spændende farsbrød med grønt.
Onsdag 3/11-10. Menuen er irsk stuvning med salat.



Onsdag 1/12-10. Mon ikke det bliver noget med jul?
Onsdag 5/1-11.
Onsdag 2/2-11.
Onsdag 2/3-11.
Onsdag 6/4-11.
Onsdag 4/5-11.
Onsdag 1/6-11.

  
Er der spørgsmål, forslag eller vil du gerne give en hånd, så kontakt fællesspisningsudvalget:
 Ida: 20301231,                            Hanne: 57807135
Christa: 57807838,                     Birthe: 57807080
Jørgen: 21463094,                      Karen: 57806680
  
På hjemmesiden kan du følge med i evt. ændringer samt aftenens menu: www.munkebjergby.info
Vi glæder os til at se så mange som muligt!!!
  
  

Munke Bjergby Borgerforenings 
Sportsudvalg.
  
Vi mangler udøvere!
  
Vi kan tilbyde mulighed for :
Indendørs:
Badminton
Dart
Volleyball.
  
Udendørs:
Volleyball
Vikingespil
Rulleskøjteløb
Petanque ( vi spiller hver onsdag kl 19 så længe vejret tillader det, 
derefter spiller vi dart, dog ikke de onsdage der er fællesspisning)
  



Sportsudvalget påtænker i lighed med sidste år at arrangere nogle 
fisketure. Herom oplysninger senere.
Sportsudvalget modtager med glæde forslag om nye tiltag.
  
På sportsudvalgets vegne
  
Birthe Bak Povlsen, Bjarne Guldager og Steen Hirsch
  
  
  
  
Mange hilsner
Munke Bjergby Borgerforening
Husk at  - er du ikke meldt ind eller har du glemt at indbetale det årlige kontingent, så 
kan du indbetale et medlemsgebyr på 50. kr på konto 0570-0001780948. (husk at skrive 
navn og adresse) 
  
  
 
 



 
 
 
 
     
 
 

Naturbørnehuset, kontoret ml. 9.30-15.30, Veddevej 19 

Annette Aaboe: Østervej 31, (ring i forvejen mobil 25382141) 

Jørgen Aaborn, Kirkebakkevej 31, (ring i forvejen 21463094)  

I tilfælde af ikke solgte billetter kan der fra d. 22. september 

købes billetter uden spisning fra kl. 21:00. Pris 90 kr. 

 

   

   
 

Lørdag den 25. september 2010 

I Munke Bjergby Naturbørnehus. 

kl. 18.00 

Musikken er igen i år The kitch. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris 175.- pr. person. Adgangskrav min. 16 år. 

Middag med efterfølgende kaffe/ te. 

Øl, vand, vin og diverse købes på stedet. 

Husk at medbringe bestik! 

 

 

Billetter kan købes hos: 


