
	  
	  

Sankt	  Hans	  Fest	  
	  

Søndag	  den	  23.	  juni	  kl.	  17.30	  
på	  Stjernegården	  

	  
Laden	  er	  pyntet,	  bordet	  dækket	  og	  grillen	  tændes	  kl.	  17.30.	  
Husk	  derfor	  blot	  tallerkener,	  glas,	  bestik	  +	  mad	  til	  jer	  selv!	  

	  
Underholdning:	  
Levende	  musik	  

Amerikansk	  lotteri	  (husk	  20	  kronerne!)	  
Flødebollemaskine	  

	  
Vi	  sælger	  øl,	  vand	  og	  vin	  til	  rimelige	  priser	  og	  forskellige	  kvaliteter	  

Vi	  opfordrer	  alle	  til	  at	  støtte	  bylavets	  slukne	  kasse	  ved	  at	  købe	  drikkevarerne	  af	  bylavet	  
	  

Der	  er	  kaffe,	  te	  og	  kage	  til	  alle	  
	  

Heksen	  har	  meldt	  sin	  ankomst	  hos	  Hanne	  &	  Lars	  kl.	  21,	  
hvor	  bålet	  tændes	  til	  glæde	  for	  store	  og	  små.	  

	  
Pris:	  Voksne	  50	  kr.,	  3	  –	  13	  årige:	  10	  kr.	  
Kagebagere	  og	  børn	  under	  3	  år	  gratis	  

	  
Tilmelding,	  seneste	  torsdag	  den	  20.	  juni	  2013	  til	  

Annette:	  annette@rize.dk	  
	  

Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer!	  
Soderup	  Bylav	  

	  

!	  
	  

Sig	  til	  Annette,	  
hvis	  du	  bage	  en	  kage	  til	  festen!	  



	   	  
	  

	  
Det	  Ny	  Kildebo	  

	  
Ja,	  sådan	  kalder	  vi	  nu	  vores	  projekt	  for	  renovering	  og	  udvikling	  af	  vores	  fællesjord	  og	  –hus.	  Det	  var	  
den	  korte	  og	  enkle	  måde	  vi	  kunne	  omtale	  det	  i	  den	  ansøgning	  om	  finansiering	  af	  projektet.	  
	  
Den	  første	  ansøgning	  blev	  sendt!	  Det	  skete	  den	  15.	  maj	  og	  den	  blev	  sendt	  til	  Udvikling	  Nordvestsjæl-‐
land.	  Vi	  får	  et	  foreløbigt	  svar	  omkring	  Skt.	  Hans.	  Vi	  kan	  ikke	  forvente,	  at	  få	  hele	  det	  beløb	  vi	  har	  søgt	  
om.	  Derfor	  er	  det	  planen,	  at	  søge	  penge	  fra	  andre	  fonde	  blandt	  andet	  Holbæk	  Kommunes	  Udviklings-‐
pulje	  og	  en	  af	  de	  større	  fonde.	  Det	  vil	  ske	  i	  løbet	  af	  de	  næste	  par	  måneder.	  
	  

Nu	  skal	  vi	  videre	  
Det	  er	  dejligt	  at	  opleve	  hvor	  mange	  der	  har	  set	  ansøgningen	  på	  www.soderup.dk.	  Enkelte	  har	  
kommenteret	  forslaget	  på	  vores	  Facebook	  side	  andre	  gjorde	  det	  da	  vi	  indsamlede	  
underskrifter	  til	  støtte	  af	  projektet.	  Har	  du	  et	  spørgsmål,	  forslag	  eller	  bekymring	  så	  kontakt	  en	  
fra	  Kildebo-‐gruppen.	  	  	  
	  
Kildebos	  naboer	  har	  en	  naturlig	  interesse	  i	  hvordan	  deres	  ”nye	  nabo”	  kan	  påvirke	  miljøet	  i	  
Kilden.	  Flere	  beboere	  i	  Kilden	  har	  udtrykt	  bekymringer	  for	  den	  fremtidige	  trafik	  m.m.	  Derfor	  
holder	  Kildens	  beboere	  og	  Kildebo-‐gruppen	  et	  møde	  om	  Det	  Ny	  Kildebo	  torsdag	  den	  6.	  juni	  kl.	  
19.00	  i	  konfirmandstuen.	  
	  
Kildebo-‐gruppen	  består	  lige	  nu	  af:	  Hanne,	  Mette,	  Richard	  og	  Vinnie.	  Vi	  er	  klar	  til	  at	  arbejde	  
videre	  med	  ansøgningen.	  Vi	  håber,	  at	  andre	  vil	  indgå	  i	  arbejdet	  og	  være	  med	  til	  gøre	  de	  næste	  
ansøgninger	  endnu	  bedre.	  Vi	  skal	  blandt	  andet	  lave	  vedligeholdelses-‐	  og	  driftsplaner.	  Kontakt	  
Mette	  for	  at	  høre	  om	  næste	  møde	  (E-‐mail:	  metdin@gmail.com,	  Tlf.	  2620	  8604).	  
	  

Protektor	  for	  Det	  Ny	  Kildebo	  
Ritt	  Bjerregaard	  har	  sagt	  ja	  til	  at	  hjælpe	  os	  og	  forhåbentlig	  blive	  protektor	  for	  vores	  projekt.	  
Det	  er	  vi	  i	  ”Kildebo-‐gruppen”	  rigtig	  glade	  for	  samarbejdet.	  Nogle	  fonde	  lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	  
støtte	  projekter	  som	  kan	  skabe	  omtale	  i	  pressen	  og	  det	  kan	  en	  kendt	  person	  være	  med	  til	  gøre.	  
Ritt	  Bjerregaard	  har	  også	  et	  stort	  netværk	  som	  kan	  gøre	  det	  lettere	  for	  os,	  at	  vinde	  gehør	  hos	  
større	  fonde.	  Derudover	  bor	  	  Ritt	  Bjerregaard	  jo	  i	  Stestrup	  Old	  og	  er	  selv	  en	  ivrig	  æbleavler.	  	  
	  
Kildebo-‐gruppen	  
Hanne,	  Mette,	  Richard	  &	  Vinnie	  
	  
Hanne,	  tlf.	  5918	  5123	  eller	  e-‐mail	  hm.jensen@privat.dk	  
Mette,	  tlf.	  2620	  8604	  eller	  e-‐mail:	  metdin@gmail.com	  
Richard,	  tlf.	  5919	  4864	  eller	  e-‐mail:	  ribi@mail.tele.dk	  
Vinnie,	  tlf.	  4168	  9773	  eller	  vinnieand@me.com	  


