
	   	   Se	  den	  anden	  side	  

Laden	  er	  pyntet,	  bordet	  er	  dækket	  og	  grillen	  er	  klar	  kl.	  18.00.	  
Husk	  derfor	  blot	  tallerkener,	  glas,	  bestik	  og	  mad	  til	  jer	  selv.	  

	  
Underholdning:	  	  

Amerikansk	  lotteri	  (Husk	  småpenge)	  
	  

Vi	  sælger	  øl,	  vin	  og	  vand	  til	  rimelige	  priser.	  Vi	  opfordrer	  alle	  til	  at	  støtte	  bylavet,	  ved	  
at	  købe	  drikkevarerne	  af	  bylavet.	  	  

Der	  er	  kaffe,	  the	  og	  kage	  til	  alle.	  

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

	  

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

	  
Tilmelding:	  Senest	  Fredag	  d.	  19.	  juni	  til	  

Mathis:	  Kilden6@live.dk	  
Tlf.	  51741018	  

	  
Har	  man	  lyst	  til	  at	  hjælpe	  med	  borddækning	  (søndag	  d.	  21	  kl.	  15),	  eller	  oprydning	  

(onsdag	  d.	  24	  kl.	  19)	  er	  man	  meget	  velkommen.	  Sig	  evt.	  dette	  til	  Mathis	  ved	  
tilmelding.	  	  

	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  J 	  	  

Soderup	  Bylav.	  
	  

	  (Husk	  ved	  tilmelding	  at	  fortælle	  Mathis,	  om	  du	  bager	  en	  kage	  
-‐	  for	  så	  kommer	  du	  gratis	  med)	  	  
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NYHEDSBREV	  Soderup	  Bylav	  
	  

Nu	  er	  der	  fart	  på	  i	  Kildebo.	  Træerne	  er	  fældet,	  skåret	  op,	  flækket	  til	  brænde	  og	  det	  hele	  er	  
fordelt	  til	  (næsten)	  alle	  som	  havde	  bestilt.	  Det	  er	  sket	  takket	  været	  mere	  end	  20	  soderup-‐
peres	  ihærdige	  indsats.	  Mænd	  og	  kvinder	  skar	  og	  bar	  i	  flok,	  den	  ældste	  78	  år,	  den	  yngste	  8	  
år.	  Godt	  gået!	  	  

	  

	  
	  

En	  særlig	  stor	  tak	  til	  Egon,	  Lars	  og	  Hanne	  som	  gik	  i	  gang,	  drev	  og	  afsluttede	  hele	  opgaven	  
på	  bedste	  og	  fornemmeste	  vis.	  Her	  ses	  de	  sammen	  med	  det	  sidste	  ”brænde-‐sjak”.	  

	  

	  
	  

Tak	  til	  Birthe	  og	  Svend	  Erik	  der	  ihærdigt	  og	  trofast	  tager	  billeder	  af	  slagets	  gang	  i	  Kildebo.	  

Alle	  der	  har	  givet	  en	  hånd	  med	  i	  ”etablering	  af	  have”	  skal	  huske	  at	  aflevere	  sin	  timeseddel	  
til	  enten	  Hanne,	  Richard	  eller	  Vinnie.	  Vi	  skal	  bruge	  dem	  til	  at	  dokumentere	  at	  vi	  også	  selv	  
yder	  en	  indsats.	  Timesedlen	  kan	  udskrives	  fra	  www.soderup.dk.	  I	  kan	  også	  få	  den	  fra	  én	  af	  
os.	  –	  Og	  så	  gælder	  det	  bare	  om	  at	  lade	  til	  næste	  etape!	  

Kildebo	  vil	  endnu	  nogle	  måneder	  frem	  være	  mere	  byggeplads	  end	  en	  drøm.	  På	  tirsdag	  (i	  
morgen)	  vælter	  Vesti-‐Olsen	  Kildebohuset	  og	  annekset.	  Derefter	  tager	  de	  fat	  på	  den	  videre	  
renovering	  af	  haven	  med	  dræning,	  udlægning	  af	  muld,	  såning	  af	  græs	  m.m.	  –	  Og	  herefter	  
bliver	  det	  igen	  brug	  for	  frivillige	  hænder!	  

Det	  er	  stadig	  mulig	  at	  melde	  sig	  til	  bilavet	  hos	  Per	  (T:2275	  7160),	  blomsterlavet	  hos	  Gurli	  
(T:	  5918	  5071)	  og	  æblelavet	  hos	  Birthe	  (T:	  6169	  4864).	  	  

Bestyrelsen,	  den	  25.	  maj	  2015	  


