
 
 

Det sprængfyldte nyhedsbrev 
 
Lad os sige det, som det er: Gå ikke glip af noget. Sæt 12 små og 1 stort kryds i din 

kalender. Er du snedig, så gør det før de andre, for det er nu, det sker………….. 
 

Alle aktivitets- og projektgrupper som blev dannet i foråret, har arbejdet videre i 
løbet af sommeren, og her er hvad de indtil videre er kommet frem til: 
 

Sangaftener:  
Det fremragende sangaftensudvalg har allerede afholdt en sangaften. Denne 
aften var der ca. 50 syngende sangglade samlet i Munke Bjergby kirke. Der var 
højt til loftet, god stemning, og mulighed for at lære nyt og genkende gammelt. 

På følgende datoer er der sangaften I Munke Bjergby kirke. Sæt nu 5 krydser.: 
 

Torsdag den 30. oktober, kl. 19: Spil-Dansk-dagen, national begivenhed. 
Tirsdag den 2. december, kl. 19: ”Nu er det jul igen” 
Tirsdag den 3. februar 2009, kl. 19: Kyndelmisse og vinter 

Tirsdag den 31. marts 2009, kl. 19: Forår og vækst 
Tirsdag den 26. maj 2009, kl. 19: Kærlighed og sommer 

 

Fællesspisning 
Det fremragende Fællesspisningsudvalg har også fastsat datoerne for de næste 
fællesspisninger. Sæt følgende 7 krydser:  

        

• 13.september brunch fra kl. 10-13 

• 3.oktober aftensmad fra kl. 18-? 

• 1.november frokost kl. 12.30-16. 

• 9.januar aftensmad fra kl. 18-? 

• 7. marts brunch fra kl.10-13   

• 3. april aftensmad fra kl. 18-?  

• 2. maj frokost i det ”grønne” kl. 12.30 
 

Det foregår i Natur-børnehuset, og du skal tage mad med til en fælles buffet og 
eget service. Vel mødt. 
 

Petanquebanerne er godt på vej. Der arbejdes nu med internationale mål, og 

færdiggørelsen skal derfor fejres med en ceremoni af den helt rigtige slags. Vi 

melder ud, men vær beredt…… 
 



De tre store projekter: Naturstier, Erhvervscenter og Børne/kulturhus er alle 

godt i gang. Der arbejdes lige nu videre med projektbeskrivelser for ansøgning 

om økonomisk støtte. For yderligere oplysninger se under punktet 
”projektgruppeaktiviteter” på hjemmesiden, hvor der løbende vil blive lagt 

materiale ud. 

Og så en vigtig meddelelse: Høstfesten er lige om hjørnet. Sæt et 

kæmpe kryds den 20/9. Det vil blive en aften med en fremragende menu og 

bandet ”Kitch”, der spiller op til hvad som helst. Sæt kryds nu, der kommer en 
indbydelse lige om lidt…….. 

 
Vi er nu 141 medlemmer i Munke Bjergby Borgerforening. 

 

www.munkebjergby.info 
 
 
 

 


