
 

Det aller nyestenyestenyestenyeste nyhedsbrev januar 2009 

FastelavnsfestFastelavnsfestFastelavnsfestFastelavnsfest    
I år lægger Borgerforeningen ud med Fastelavnsfesten. Det foregår søndag densøndag densøndag densøndag den    
    22. februar.22. februar.22. februar.22. februar.    Det starter med familiegudstjeneste i Munke Bjergby kirke kl. 10:30 med 

efterfølgende tøndeslagning i Naturbørnehuset, vor dørene åbnes kl. 11:30. I år er der hele 

seks tønder, som er sponsoreret af Lindrup byg. Så medbring venligst god slagkraft og 

finurlig udklædning.    

Billetter til børnene kan afhentes gratis på PLUS tanken fra d. 1. – 18. februar. Da hvert 

barn får en godtepose, der er sponsoreret af PLUS tanken, er det vigtigt at vi ved hvor 

mange børn der kommer. Derfor HUSKHUSKHUSKHUSK at afhente billet. 

SangaftenerSangaftenerSangaftenerSangaftener    
Efterårets sangaftener har været en succes med meget forskelligt repertoire omkring 

forskellige temaer. 

De følgende datoer for sangaftener, som alle foregår i Munke Bjergby kirke, er: 

Tirsdag d. 3. februar kl. 19d. 3. februar kl. 19d. 3. februar kl. 19d. 3. februar kl. 19 som kommer til at handler om Kyndelmisse og vinter 

Tirsdag d. 31. marts kl. 19d. 31. marts kl. 19d. 31. marts kl. 19d. 31. marts kl. 19 hvor temaet er forår og vækst 

Tirsdag d. 26. Maj kl. 19d. 26. Maj kl. 19d. 26. Maj kl. 19d. 26. Maj kl. 19 med temaet Kærlighed og sommer. 

Sangudvalget der nu består af Kirsten Fogsgaard og Kirsten Tønning mangler en sangglad 

ildsjæl, der har lyst til at være med til at forberede aftnerne med planlægning af 

repertoiret og trykning af sange m.v.  Er det lige dig, så grib telefonen og ring til Kirsten 

Fogsgaard på tlf. 57807116.  

 

FællesspisningFællesspisningFællesspisningFællesspisning    
Du kan stadig nå at være med! I foråret er der planlagt følgende dage med fællesspisning i 

naturbørnehuset. 

7. marts7. marts7. marts7. marts Brunch kl. 10-13 

3. april3. april3. april3. april aftensmad kl. 18 - ? 

2. maj2. maj2. maj2. maj frokost i det ”grønne” kl. 12.30.  

Tag madkurv og service med og mød din nabo på vejen der ned.



 

 

GeneralforsamlingGeneralforsamlingGeneralforsamlingGeneralforsamling    
Generalforsamlingen er i år den 21. april kl. 19.21. april kl. 19.21. april kl. 19.21. april kl. 19. Kom og vær med til at forme din 

borgerforening. 

 

Op af sofaen og ud af døren og grib bolden.Op af sofaen og ud af døren og grib bolden.Op af sofaen og ud af døren og grib bolden.Op af sofaen og ud af døren og grib bolden.    
Nu er det tid til at gøre det, som du har snakket om hele sidste år. Her er muligheden; 

Borgerforeningen har booket hallen og aulaen i Naturbørnehuset hver fredag fra kl. 17-22 

samt lørdag fra kl. 9-15.  Her kan hele familien komme i spil. Har du forslag til en aktivitet 

kan du henvende dig til Morten Hirsch på tlf.20 53 23 85. 

 

Sæt kryds i kalenderenSæt kryds i kalenderenSæt kryds i kalenderenSæt kryds i kalenderen    
Her er en liste over fremtidige aktiviteter. Der vil komme yderligere information, når 

dagene sig nærmer, men sæt allerede nu krydset. 

Generalforsamlingen er den 21.april21.april21.april21.april kl. 19kl. 19kl. 19kl. 19    

Petanque banen åbnes for den nye sæson torsdag d. 30. april kl. 19.torsdag d. 30. april kl. 19.torsdag d. 30. april kl. 19.torsdag d. 30. april kl. 19.        

Markeds- og kulturdag lørdag d. 13. juni.lørdag d. 13. juni.lørdag d. 13. juni.lørdag d. 13. juni.  Denne vil blive åbnet kl. 10 af borgmester Ivan 

Hansen. Der vil blive mulighed for en stand både til lokale virksomheder samt private. 

Der vil også i år blive Sankt Hans bål med fællesspisning d. 23. junid. 23. junid. 23. junid. 23. juni.  

 Høstfesten er den lørdag d. 5. september kl.18.lørdag d. 5. september kl.18.lørdag d. 5. september kl.18.lørdag d. 5. september kl.18. Vi gentager succesen med bandet Kitch. 

 

KontaktKontaktKontaktKontakt    
Du kan altid få sendt nyhedsbrevet hjem til dig, hvis vi har din mailadresse. Send din 

mailadresse til kontakt@munkebjergby.info 

 Har du forslag til øvrige aktiviteter du kunne tænke dig at involvere andre Munke Bjergby 

borgere i, det kan være it-kurser for seniorer, cykelture, stavgang, kortspil, øl- eller 

vinklub, tøseture eller andet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Det kan du gøre 

ved enten at ringe til formanden, Karen Rosalina Andersen, på 5154 8102 eller ved at 

skrive til kontakt@munkebjergby.info 

    

På snarligt gensyn iPå snarligt gensyn iPå snarligt gensyn iPå snarligt gensyn i    ----        


