
NYHEDSBREV Soderup Bylav
Tak til Marianne og Ole for en hyggelig brunch i søndags. Ved veldækkede borde, 
med dejlig mad og livlig snak fik vi sagt og ønsket hinanden et godt nytår. Ledsaget 
af et par svensk-finske viser, - det var jo hos Ole og Marianne!

Borgermøde 6. februar 2013 om Kildebo
kl. 18 - 21.30 i konfirmandstuen

Kildebo, kilden og gadekæret ligger alle på Soderups fællesjord. Hus og gadekær 
er i forfald. Noget må gøres. Men hvad? Hvad kunne du ønske?

Bestyrelsen indbyder alle - børn som voksne - i Soderup til et møde om fælles-
jordens mulige fremtid. Hvad kunne vi hver især ønske os? Hvad kan lade sige 
gøre? Hvordan kan det mon lade sig gøre? 

Efter fælles spisning fortæller Mette og Vinnie om Kildebos situation, byens forplig-
telser overfor fællesjorden og mulige veje vi kan gå. Derefter er der diskussion. For 
at alle kan komme til orde og alle ideer luftet, vendt og drejet, vil diskussionen først 
foregå i mindre grupper. Vi slutter af med at høre alle gruppernes ideer og over-
vejelser. Endelig slutter vi med at aftale, hvad næste skridt skal være.

Program! 1. Aftensmad, ca. 18 - 18.30
! 2. Velkomst v. Mette
! 3. Oplæg “Kildebo: Status, dilemmaer og muligheder”
! 4. Diskussion ved bordene
! 5. Hvert bord fortæller om sine ideer
! 6. Sammenfatning
! 7. Næste skridt
!

! Spørgsmål til programmet? Kontakt Mette på 2620 8604 eller Vinnie 
! på 4168 9773.

Tilmelding er vigtig! Giv Annette besked senest torsdag den 31/1-13 på 6178 
3344 eller e-mail annette@rize.dk. Så vi ved, hvor mange vi skal lave lasagne til.

Bestyrelsen sørger for Lasagne, kage, kaffe, te og saftevand. Øl kan købes for 10 
kr. og sodavand for 5 kr. 

Kom og drøft mulighederne, - velmødt til borgermødet!
Hilsen bestyrelsen
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