
	  
	  

NYHEDSBREV	  Soderup	  Bylav	  
	  
Med	  det	  traditionsrige	  loppemarked	  på	  Folehavegaard	  og	  i	  Kildebo	  satte	  vi	  punktum	  for	  august.	  
Bylavet	  tjente	  fint	  på	  salget	  af	  inventar	  fra	  Kildebo.	  Vi	  håber,	  at	  det	  også	  skæppede	  i	  jeres	  kasser.	  
	  

Kildedag	  søndag	  den	  22/9	  kl.	  10	  
	  
Sommerens	  farvel	  og	  Kildedagen	  hører	  uløseligt	  sammen.	  Vi	  mødes	  søndag	  den	  22.	  september	  kl.	  
10	  ved	  Kilden.	  Kilden,	  gadekærret	  og	  Kildebo-‐haven	  skal	  igen	  i	  år	  have	  vores	  effektive	  og	  behand-‐
skede	  hænder.	  Sidste	  års	  store	  indsats	  og	  sommerens	  græsslåning	  letter	  vores	  arbejde	  i	  år.	  Vi	  skal	  
skære	  en	  masse	  skræpper	  ned	  sammen	  med	  et	  par	  	  vildskud	  og	  hybenbuske.	  Og	  måske	  skal	  vi	  
fælde	  egetræet,	  der	  står	  ved	  gadekærrets	  kant?	  	  
	  

	  
	  
Vi	  får	  brug	  for	  jeres	  ørnenæb,	  kratrydder,	  motorsav,	  økse	  m.m.	  Efter	  dagens	  dont	  byder	  Bylavet	  på	  
grillede	  pølser,	  kartoffelsalat,	  øl	  og	  vand.	  På	  gensyn!	  
	  

Det	  ny	  Kildebo	  hus	  
Hvilke	  formål	  synes	  du,	  at	  det	  nye	  Kildebo-‐hus	  skal	  opfylde?	  Hvordan	  forestiller	  du	  dig,	  at	  det	  nye	  
hus	  skal	  fungere	  og	  se	  ud?	  Kildebo-‐gruppen	  skriver	  nu	  på	  en	  ansøgning	  til	  Lokale-‐	  og	  Anlægsfon-‐
den.	  Dertil	  behøver	  vi	  din	  hjælp	  til	  at	  blive	  mere	  klare	  på	  formål	  og	  indretning	  af	  det	  hus,	  vi	  ønsker	  
os.	  Nogle	  rammer	  ligger	  dog	  allerede	  fast	  bl.a.	  størrelse,	  beliggenhed,	  pris,	  materialevalg.	  
	  
Tal	  om	  det	  i	  din	  familie,	  med	  dine	  naboer	  og	  byfæller	  på	  Kildedagen	  og	  fortæl	  os	  om	  dine	  ideer	  og	  
ønsker.	  Ring	  eller	  mail	  inden	  den	  29.	  september	  til	  en	  fra	  Kildebo-‐gruppe:	  Hanne	  (5918	  5123	  /	  
hm.jensen@privat.dk),	  Mette	  (2620	  8604	  /	  metdin@gmail.com),	  Richard	  (2056	  4258	  /	  
attwell51@gmail.com)	  eller	  Vinnie	  (4168	  9773	  /	  vinnieand@me.com).	  Lad	  os	  høre	  fra	  dig!	  
	  

Dialogmøde	  med	  Holbæk	  Kommune	  
Stestrup	  Lokalforum	  er	  vært	  for	  Dialogmødet	  mandag	  den	  23.	  September	  kl.	  19.00	  på	  Elverdams-‐
skolen.	  Alle	  er	  velkomne.	  Der	  er	  forslag	  om	  at	  nedsætte	  en	  gruppe,	  der	  skal	  lave	  en	  plan	  trafiksik-‐
kerheden	  i	  lokalområdet.	  Derudover	  er	  Lokalforums	  fremtid	  og	  kommunens	  sundhedspolitik	  på	  
dagsordenen.	  
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