
NYHEDSBREV	  Soderup	  Bylav
60	  liter	  æblemost

TAK	  "l	  Anne'e	  og	  Dannie	  der	  lagde	  indkørsel	  "l	  æblemostedagens	  to	  effek"ve	  og	  hygge-‐
lige	  "mer.	  Sammen	  skar	  vi	  æblerne	  ud,	  kværnede,	  pressede	  og	  flaskede	  
dem.	  Selv	  om	  dagen	  lå	  sent	  på	  sæsonen	  i	  år,	  var	  udby'et	  stort,	  samlet	  
blev	  der	  presset	  50-‐60	  liter	  æble-‐most.	  Den	  indkøbte	  æblepresse	  og	  
kværn	  har	  en	  fin	  størrelse	  "l	  vores	  behov.

Husk	  du	  kan	  leje	  æblepressen	  og	  den	  nye	  æbletørremaskine	  af	  bylavet.	  
Ring	  "l	  Anne'e	  (6178	  3344)	  hvis	  du	  ønsker	  at	  leje	  udstyret.	  Hver	  appa-‐
rat	  koster	  50	  kroner	  for	  medlemmer	  og	  100	  kroner	  for	  ikke-‐medlemmer	  
af	  bylavet.

Juletræet	  tændes	  lørdag	  den	  30.	  november	  
Først	  skal	  træet	  rejses,	  siden	  skal	  det	  fejres!	  Det	  er	  sådan	  det	  foregår	  i	  Soderup,	  -‐	  også	  i	  år!

Vi	  mødes	  klokken	  14.00	  på	  kirkens	  parkeringsplads.	  Når	  træet	  er	  rejst	  og	  
lysene	  sat	  på	  fortsæ'er	  vi	  i	  Je'e	  og	  Jørns	  lade.	  Også	  her	  følger	  vi	  tradi"-‐
onen	  med	  glögg,	  æbleskiver	  og	  juleknas.	  

Har	  du	  mulighed	  for	  at	  bidrage	  med	  bagværk,	  quiz,	  sang	  eller	  andet	  kan	  
du	  på	  forhånd	  meddele	  det	  "l	  Thomas	  (t.hjorth@gmail.com).	  
Overraskelser	  er	  også	  velkomne!

Soderup	  kalender	  2014
Ligesom	  i	  år	  bliver	  der	  også	  næste	  år	  mange	  herlige	  ak"viteter	  i	  bylavet.	  Derfor	  udgiver	  vi	  
igen	  i	  år	  en	  kalender	  som	  kan	  give	  overblikket	  over	  fodslaw-‐ture,	  loppemarked,	  kildedag	  
osv.	  og	  sam"dig	  hjælpe	  bylavets	  økonomi.	  Kalenderen	  sælges	  fra	  den	  30.	  november	  "l	  50	  
kroner	  pr.	  stk.

+80.000	  kroner	  Il	  Det	  ny	  Kildebo
Der	  var	  en,	  der	  var	  to,	  der	  var	  tre	  ansøgninger	  "l	  Det	  ny	  Kildebo	  og	  der	  kom	  580.000,	  
150.000	  og	  80.000	  kr.	  Seneste	  por"on	  fra	  Holbæk	  Kommunes	  pulje	  "l	  lokalområderne.	  Det	  
er	  jo	  næsten	  som	  at	  få	  julegaver!	  Det	  lover	  godt	  for	  Det	  ny	  Kildebo	  og	  giver	  en	  god	  basis	  
for	  at	  få	  res_inansierin-‐gen	  på	  plads.	  Kildebo-‐gruppen	  er	  derfor	  i	  gang	  med	  søge	  private	  
fonde	  om	  de	  sidste	  400.000	  kroner.	  Har	  du	  gode	  ideer	  "l	  hvem	  vi	  kan	  søge	  så	  fortæl	  det	  "l	  
Hanne,	  Me'e,	  Richard	  eller	  Vinnie.

På	  gensyn	  den	  30.	  november
Bestyrelsen
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