
	  

	  

NYHEDSBREV	  Soderup	  Bylav	  
	  
Regn	  stopper	  ikke	  alle	  Soderups	  æble	  entusiaster!	  Tak	  til	  Mette	  og	  Thomas	  på	  
Soderup	  Kirkevej	  for	  at	  lægge	  carport	  til	  en	  dag	  som	  startede	  noget	  vådt.	  Un-‐
der	  tag	  gik	  5	  super-‐entusiaster	  i	  gang.	  Vejret	  klarede	  op,	  flere	  kom	  til	  og	  efter	  
3	  timer	  gik	  11	  æbleglade	  mennesker	  hjem	  med	  i	  mindst	  80	  liter	  æblemost.	  
	  
Æblepresse-‐dagen	  lå	  lidt	  tidligere	  i	  år	  den	  plejer.	  Måske	  for	  tidligt?	  Fik	  du	  ikke	  
lavet	  most	  af	  dine	  æbler	  kan	  du	  leje	  æblepressen.	  Det	  koster	  50	  kroner	  pr	  dag	  
for	  medlemmer	  af	  bylavet	  og	  100	  kroner	  for	  ikke-‐medlemmer.	  Kontakt	  Vinnie	  
hvis	  du	  ønsker,	  at	  leje	  den.	  E-‐mail:	  vinnieand@me.com	  eller	  59179773.	  
	  

	  Æbletørre	  maskinen	   	  
	  
Vi	  savner	  æbletørre	  maskinen!	  Se	  lige	  efter	  om	  den	  (endnu)	  står	  hjemme	  hos	  
dig.	  Der	  er	  flere	  på	  venteliste	  som	  alle	  utålmodig	  venter	  på	  at	  tørre	  æbleringe,	  
salviblade	  og	  andet	  godt.	  Kontakt	  Vinnie	  hvis	  du	  har	  den.	  	  
	  
	  

Kildedagen	  den	  4.	  oktober	  2014	  er	  udskudt	  
	  
Vi	  går	  i	  disse	  uger	  og	  venter	  på	  svar	  om	  vi	  får	  den	  sidste	  finansiering	  på	  plads	  
til	  at	  virkeliggøre	  ”Det	  ny	  Kildebo”.	  For	  ikke	  at	  ulejlige	  nogen	  unødigt	  udskyder	  
vi	  den	  årlige	  kildedag.	  Får	  vi	  pengene	  bliver	  der	  ingen	  kildedag	  i	  år.	  Får	  vi	  ikke	  
pengene	  så	  mødes	  vi	  til	  kildedag	  senere.	  
	  
Det	  vil	  I	  høre	  nærmere	  om,	  senest	  på	  borgermødet	  onsdag	  den	  22.	  oktober	  kl.	  
18.	  Det	  foregår	  i	  Konfirmandstuen.	  Og	  dér	  byder	  vi	  på	  en	  glas	  Kildebo-‐æble-‐
most	  årgang	  2014.	  
	  

Vi	  ses!	  
Bestyrelsen,	  sept.	  2014	  

	  
PS!	  Der	  er	  stadig	  æbler	  (og	  havtorn)	  på	  Kildebo	  som	  kan	  afhentes	  

	  
	  

	  


