
	  
	  
	  

NYHEDSBREV	  Soderup	  Bylav	  
	  
I	  Soderup	  foreskriver	  traditionen,	  at	  juletræet	  rejses	  lørdagen	  før	  1.	  søndag	  i	  
advent.	  Sådan	  gik	  det	  også	  i	  2013	  og	  det	  var	  et	  tilløbstykke.	  Gæstfrit	  åbnede	  
Jette	  og	  Jørn	  endnu	  engang	  laden	  til	  bylavets	  arrangement	  med	  glögg	  og	  æb-‐
leskiver.	  Vi	  kvitterede	  med	  et	  talstærkt	  og	  snaksagligt	  fremmøde.	  
	  

Ikke	  alle	  gentagelser	  skal	  blive	  traditioner	  
-‐	  sæt	  derfor	  X	  i	  kalenderen	  onsdag	  den	  5.	  februar	  kl.	  18	  
	  
I	  år	  erstattes	  nytårsbrunchen	  med	  en	  aften	  “Spis	  din	  nabos	  mad”.	  Samme	  af-‐
ten	  kommer	  Lars	  Andersen	  fra	  Holbæk	  Politi	  for	  at	  give	  gode	  råd	  til,	  hvor	  vi	  
kan	  forebygge	  indbrud.	  
	  

Baggrunden	  er,	  at	  Gurli	  lige	  før	  jul	  havde	  indbrud.	  Det	  skete	  midt	  på	  dagen.	  
Sidste	  år	  var	  det	  Gitte	  og	  Søren	  som	  oplevede	  det.	  For	  at	  undgå	  gentagelser,	  
har	  vi	  indbudt	  Lars	  Andersen.	  
	  

“Spis	  din	  nabos	  mad”	  betyder,	  at	  du	  tager	  en	  portion	  mad	  med	  (fx	  en	  lun	  eller	  
kold	  ret)	  som	  svarer	  til	  det	  antal	  personer	  I	  kommer	  fra	  din	  husstand.	  Husk	  
også	  service	  og	  kolde	  drikkevarer	  til	  jer	  selv.	  
	  

Hvis	  du	  lyst	  til	  at	  bidrage	  med	  en	  kage	  til	  kaffen/teen	  så	  giv	  Annette	  et	  praj	  på	  
e-‐mailen	  annette@rize.dk.	  
	  

Det	  hele	  foregår	  i	  konfirmandstuen	  onsdag	  den	  5.	  februar	  fra	  kl.	  18.00	  
	  

39	  medlemmer	  og	  generalforsamling	  28.	  april	  
	  
Nu	  er	  39	  husstande	  medlemmer	  af	  bylavet.	  Det	  er	  rigtig	  dejligt	  og	  lover	  godt!	  
	  

Generalsamlingen	  indkaldes	  hermed	  til	  mandag	  den	  28.	  april	  2014	  kl.	  19.	  Det	  
foregår	  i	  konfirmandstuen.	  Dagsorden	  følger	  senere.	  Forslag	  til	  dagsorden	  skal	  
være	  bestyrelsen	  i	  hænde	  senest	  den	  20.	  april.	  
	  

Vi	  håber,	  at	  nogle	  af	  jer	  også	  har	  lyst	  til	  at	  være	  med	  i	  bylavets	  bestyrelse.	  	  
	  

GODT	  NYTÅR,	  -‐	  vi	  ses	  den	  5.	  februar	  	  
Bestyrelsen	  
Januar	  2014	  


