
                    

 

Morgenfruehår og sandaltæer i  
 

Vi må sige det som det: Det er blevet sommer, og dette er Munke 

Bjergby Borgerforenings Nyhedsbrev,  der folder sig ud med 

de seneste nye skud………. 

 

ADVARSEL: 
Ækle hekse med grimme næser, en borgmester i hestevogn og en x-

faktor stjerne – det er, hvad du kan risikere at møde denne dag. Der er 

loppesalg, snobrød og en ethjulet cykel og meget meget mere når 

markeds- og kulturdagen springer ud lørdag den 13. Juni. 

Kom og vær med. Har du allerede sat kryds i kalenderen, så sæt ét til 

og husk at invitér din nabo med. Gå ind og se hele programmet på 

www.Munkebjergby.info under arrangementer 

 

Sangaftener.  
Kom og vær med til at synge en sang. Sangafterne i Munke bjergby 

kirke har været godt besøgt. En ny sæson starter ud for fuld 

udblæsning. Se datoerne i kalenderen på www.Munkebjergby.info  

 

Fællesspisning.  
Fællesspisningerne går i luften med en ny sæson. Denne gang i den ny 

Borgerstue,som er ved at blive etableret i Natur-børnehuset. Husk 

madkurv. Der vil være mulighed for at sidde ude, når vejret tillader 



det. Fællesspisningerne foregår hver den første onsdag i måneden 

kl.18. Første gang er i september. Der vil blive sendt indbydelser ud. 

 

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen har været afholdt i april måned. Referatet sendes 

ud og lægges på hjemmesiden snarest.  

 

Munke Bjergby koret  
Koret er et nyt tiltag. Det har taget sit udspring i sangafterne og vil 

blive oprettet i aftensskoleregi. Det får hjemme et sted i Munke 

Bjergby. Vi ved endnu ikke hvor, men kig efter kataloget fra DOF 

Dianalund aftenskole, som kommer ud i uge 33.  

 

Skt. Hans 
Traditionen tro afholdes der Sct. Hans i præstegårdshaven. Det starter 

kl. 19. Medbring mad kurv eller bøffer til grillen der står klar. Se 

indbydelse på www.munkebjergby.info under arrangementer. 

 

Arbejdsgrupper 
En oversigt over arbejdsgrupper og bestyrelsesudvalg er ved at blive 

lagt ind på hjemmesiden, den vil blive opgraderet i løbet af 

sommeren. Gå ind og se hvor mange mennesker der tager aktivt del i 

Munke Bjergby borgerforening.  Vil du være med, så skriv til 

Kontakt@munkebjergby.info 

 

 

Natursti-projektet  
Gruppen arbejder videre ud fra et nyt fokus: De vil et par gange om 

året etablere naturvandringer rundt omkring i Munke Bjergby 



området. Måske vil du gerne vise lige dit lokalområde frem? Vi melder 

ud, når det er tid til at tage vandrestøvlerne på…… 

 

Vel mødt og god sommer ønskes alle i 

 

 

 

 

 


