
   Når frugterne plukkes……      
Udviklingspuljen 2009   
Så er der kommet svar fra Sorø Kommune om midler søgt gennem udviklingspuljen 2009. Der er  
søgt midler fra Udviklingspuljen til indkøb af sangbøger, sportsrekvisitter, frugtpresse, grill, duge, 
tæpper samt indretning af resteplads på Kirkebakken, leje af lokaler til Erhvervscenter og 
indretning af borgerstue, og i alt er der blevet bevilliget kr. 88.850.   

Nedenfor kan du se, hvilke midler Munke Bjergby Borgerforening har fået tildelt til projekter i 
2009.  

  

Så kridt skoene, tag del i opgaverne og ha’ øje for det, der er i gang…………  
  

Rasteplads på  Kirkebakkevej er i gang…… 
Der er blevet etableret en rasteplads på Kirkebakkevej ved siden af Vandværket. Et bord, bænke 
og en informationsstander er blevet sat op. Kom forbi og kig, når du nu alligevel er på vej op til 
mosteriet med dine æbler. Er du interesseret i at være med til at vedligeholde området så 
kontakt Sven Hansen på 57 80 71 16 

Munke Bjergby koret er i gang….. 
Munke Bjergby koret øver fremover i Naturbørnehuset hver anden tirsdag fra klokken 18:30 – 
20:10. Næste gang d. 6. oktober. Desuden arrangeres der efter nærmere aftale på holdet to 
sangdage enten en lørdag eller søndag i november/december. Der er løbende indtag, og stadig 
ledige pladser – så tøv ikke. Vil du vide mere så kan du henvende dig til korleder Lina Zinglersen: 
linagott@tdcspace.dk, tlf. 5824 1405. Se beskrivelsen af koret på www.soroekurser.dk hvor du 
også kan tilmelde dig.  
  

Efterårshilsener og håb om snarligt gensyn til Fællesspisning onsdag d. 7. oktober og Sangaften i 
Munke Bjergby Kirke d. 29. oktober   
  

 

Sangbøger til brug for sangaftner 6.250

Sportsrekvisitter, Naturbørnehusets gym.sal 10.400

Frugtpresse til fælles Mosteri 8.800

Design af plakat/etiket Munke Bjergby most 5.000

Anskaffelse af grill, duge, tæpper 7.500

Indretning af rasteplads på Kirkebakken 10.900

Leje af lokaler til Projekt Erhvervscenter 30.000

Indretning af borgerstue 10.000

Mosteriet er i gang….  

  
Mosteri-gruppen har længe arbejdet på at etablere et fælles mosteri i Munke Bjergby, og nu 
åbner de dørene og byder velkommen. Alle har nu en unik mulighed for at trylle havens frygter 
om til egen frisk frugtsaft. Retningslinjer for brug af mosteriet følger på sidste side af dette 
nyhedsbrev. 
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www.munkebjergby.info  

  

 
  

PROCEDURE FOR ANVENDELSE AF MOSTERIET, KIRKEBAKKEVEJ 24  

1. Aftal tid med Borgerforeningens mosterigruppe:  
Steen Hirsch, tel. 40 94 41 08 eller  
Sven Hansen, tel. 57 80 71 16 eller  
Bjarne Guldager, tel. 57 80 70 10  

  

2. Tidspunkter for lån af mosteriet:  
Torsdage, lørdage og søndage kl. 10 til 16.  

  

3. Pris for brug af mosteriet: kr. 30,oo  

  

4. Frugter skal være rengjort hjemmefra, klar til formaling, presning og 
aftapning. Det samme gælder for opbevaringsbeholdere.  

  

5. Beholdere til opbevaring af most skal medbringes hjemmefra. 1, 2,5 og 5 
liter dunke er de mest hensigtsmæssige at anvende (køleskab/fryser). Der 
skal regnes med ca. 3 liter saft for hver 10 kg frugt.  

  

6. For bedst effektivitet anbefales det, at mindst 2-3 personer deltager i 
operationerne.  

  

7. Det anbefales at aftappe mosten i 5 liter dunke, som med tragt passer i 
højden til pressen. Derefter kan mosten omhældes til andre beholdere.  
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8. Første gang at mosteriet benyttes, skal en af mosterigruppens medlemmer 
være tilstede for instruktion.  

  

9. Efter presning skal alt benyttet udstyr rengøres med rent vand ( ingen 
rengøringsmidler  

  

10. Presningsrester skal fjernes fra området, når dette forlades.  

  
  

MOSTERIET TILHØRER MUNKE BJERGBY 
BORGERFORENING, OG DERMED OGSÅ  BYENS 
BEFOLKNING. VI HÅBER AT ALLE VIL BEHANDLE 
UDSTYR OG OMRÅDET MED RETTIDIG OMHU.  
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