
 

 

Kære nytilkomne medlemmer og kommende medlemmer 
 
Dette er Munkebjergby Borgerforenings første nyhedsbrev. Her fortæller vi om møder og 
aktiviteter i den kommende tid, og hvad der er sket siden sidst.  

SIDEN SIDST 

Borgermøde 
Vi har deltaget i et borgermøde om Sorø Kommunes nye udviklings- og plan strategi, for at få 
indsigt i de planer, der har interesse for os. Du kan læse det høringssvar vi har uddarbejdet 
under punktet ”Regionale planer”. 

 

ARRANGMENTER 

    Fælles spisning 
Torsdag d. 3. april, kl. 18 er der fællesspisning. Tag din egen madkurv med - bare det som du 
selv ville spise til en fælles buffet. Tag børnene med, spørg din nabo og din bedste ven om de 
vil med. Vi står selvfølgelig klar for at modtage jer. Giv hunden eller kanariefuglen mad 
hjemmefra og tag så af sted. Det foregår i Munke Bjergby Børnehus, Veddevej 19, Munke 
Bjergby. 
 

Uddeling af brochurer 
I marts måned har vi brug for din hjælp. Vi vil nemlig gerne uddele vores nye brochure. Hvis 
du vil uddele nogle brochurer lige der hvor du bor, så kontakt os. Du bestemmer selv hvor 
mange du vil dele ud. Kan du det, så kontakt Bjarne på telefon 57 80 70 10 eller Sven på 
telefon 57 80 71 16, eller skriv til kontakt@munkebjergby.info 
 

 
Har du en god idé til en aktivitet, kan du søge ligesindede enten ved et opslag på infotavlen i 
børnehuset eller på bloggen på hjemmesiden. Du kan altid komme i kontakt med bestyrelsen på  
e-mail: kontakt@munkebjergby.info - så kan vi formidle en evt. kontakt videre gennem 
nyhedsbreve og hjemmesiden.  

MØDER 

Bestyrelsesmøde 
Onsdag 26. marts, kl. 19:00. Munke Bjergby Børnehus, Veddevej19, Munke Bjergby. 

 
Generalforsamling 
Generalforsamling afholdes den 9. april kl. 19, i Børnehuset, Veddevej 19, Munkebjergby.  
Dagsorden ifølge vedtægterne som kan ses under punktet ”Vedtægter”. Har du et forslag til 
generalforsamlingen, så kontakt formanden: Karen Rosalina Andersen, tlf.: 51 54 81 02, eller 
send en mail til kontakt@munkebjergby.info. Senest onsdag den 2. april 

 
 



 

INDMELDELSE 
Du kan melde dig ind ved at indbetale et medlemsgebyr på 50 kr. pr. person over 18 år på  
konto 0570 – 0001780948 . Husk at skrive dit navn og adresse. 
 
 


