
 

Det tredjetredjetredjetredje  Nyhedsbrev 
 
Nye og Nye og Nye og Nye og fabelagtigefabelagtigefabelagtigefabelagtige arbejdsgrupper arbejdsgrupper arbejdsgrupper arbejdsgrupper    
På det afholdte borgermøde angående lokale aktiviteter blev følgende 
arbejdsgrupper dannet: 
 
Fællesspisning, kontaktperson Birthe Poulsen, 57806077 
Petanque, kontaktperson Charlotte Kaa, 41261570 
Høstfest, kontaktperson Kim Lundgreen, 60624067 
Markedsdag, kontaktperson Kate Albiniussen, 57806072 
Sangaftener, Karen Rosalina, 51548102. 
samt projektgruppen (de projekter der skal vurderes videre i forhold til 
donationer udefra) tovholder Karsten 57806680 
  
Har du lyst til at være med til at gøre en indsats, eller har du en god idé, så 
skriv det på bloggen eller på kontakt@munkebjergby.info - eller ring til en fra 
bestyrelsen. 
  
Borgermøde om Borgermøde om Borgermøde om Borgermøde om fibernetfibernetfibernetfibernet d. 26. maj 2008 kl.19 d. 26. maj 2008 kl.19 d. 26. maj 2008 kl.19 d. 26. maj 2008 kl.19    
Har du ikke allerede sat kryds i kalenderen, så er chancen der nu.  Som 
allerede nævnt i sidste nyhedsbrev afholdes der    informationsmøde om 
fibernet, hvor en konsulent fra SEAS-NVE vil være til stede. Er du en af 
dem, der ikke fået et brev fra SEAS-NVE angående fibernet, så skynd dig at 
kom alligevel; Er vi tilstrækkelig mange kan området, hvori fibernettet 
tilkobles måske blive udvidet. (For yderligere information; læs indslaget på 
bloggen på www.munkebjergby.info) 
 
Andre aktiviteter i området.Andre aktiviteter i området.Andre aktiviteter i området.Andre aktiviteter i området.    
Volleyball for børn og voksne Volleyball for børn og voksne Volleyball for børn og voksne Volleyball for børn og voksne     
Hver onsdag spilles der volleyball udenfor ved børnehuset. 
17:00-18:30 er det børnene der spiller.  
Og fra 19-21 er det de voksne. 
 

Kom når du har tid og lyst. Der er åbent hus og det er ganske gratis. 
Det er Anette Furbo der står for det, og hun kan kontaktes på tlf. 20 94 70 
15. 
 

BørneklubBørneklubBørneklubBørneklub    
Der er børneklub i Munkebjergby Præstegård en gang om måneden. Se 
www.Munkebjergbykirke.dk under punktet ”møder og arrangementer.” 
 
HuHuHuHusk Bloggensk Bloggensk Bloggensk Bloggen    
....på Munkebjergby.info. Dér kan du give din mening til kende, og komme 
med nye forslag, komme med en anden slags idé, sørge for at få solgt din 
kanin, eller høre om nogen lige vil slå din græsplæne. Benyt dig af det fælles Benyt dig af det fælles Benyt dig af det fælles Benyt dig af det fælles 
forumforumforumforum. . . .     
 
NyhedsbrevNyhedsbrevNyhedsbrevNyhedsbreveeee............    
får du nu sendt direkte hvis vi har fået din mailadresse, hvis ikke så send en 
mail til kontakt@munkebjergby.info 
 
 

 


