
 
 

NYHEDSBREV Soderup bylav 
 
 
Mon vi skal tage navneforandring til ”Soderup Festby”? I sidste nyhedsbrev 
skrev vi om Skt. Hans festen og Rejsegildet. Det blev fulgt op af loppemarkedet 
med (endnu) et ”after-party”. Så vi er i træning til september måneds fest! 
 

Loppemarked 
Årets hyggelige loppemarked foregik i perfekt august vejr på Folehavegårds fine  
gårdsplads. De mange nysgerrige besøgende kunne i år supplere deres indkøb 
med Bo’s ristede pølser, Pia’s hjemmelavede vafler og Inge’s nye version af 
Soderupkagen. Knapt var staderne ryddet, før Jørn & Jette tændte grillen og 
lopperne bænkede sig til loppemarkedets ”after-party”. TAK til jer alle, - samt til 
Birthe og Svend Erik der sikrede aftenkaffen m.m. 
 
 

Den 26. september indvier vi Det ny Kildebo 

 
 
Nu er Det ny Kildebo så godt som færdig og det skal fejres! Soderup bylav inviterer 
alle i byen til indvielse lørdag den 26/9 som vil forløbe på rigtig Soderup maner: 
 

Æblepresning fra kl. 10 til ca. 12.30 
Spisning fra kl. 12.30 til ca. kl. 14.00 
Kaffe, te og kage fra ca. kl. 14 - …? 

 
Gitte – Soderups super kogekone #1 – laver maden til os. Det bliver varmt, delikat 
og lækkert med en sammenkogt ret med jordskokke- og kartoffelmos og malt flute 
og som dessert Gittes bud på ”Kildebo Æblekagen”. Den første øl, glas vin eller 
sodavand er gratis derefter 10, 10 og 5 kroner. 
 
 

Vend siden! 



 
 
Hvis du/I vil spise med, skal du tilmelde dig hos Hanne (Tlf: 2633 5123 eller 
hm.jensen@privat.dk) senest fredag den 18/9. Fortæl også gerne Hanne om du 
kan hjælpe til med forberedelserne eller oprydningen. 
 
Vil du presse æbler den 26/9? Så kontakt Birthe (Tlf. 6169 4864 eller 
ribiattwell@gmail.com). 
 
PS! Underholdende indslag under eller efter maden er meget velkomne! 
 
 

Og så skal vi i TV Øst 
Vi er blevet inviteret med i TV-Øst serien ”Vis mig din landsby”. Onsdag den 7. 
oktober kl. 10.30 står deres filmhold i Soderup og så har vi 7 timer til at vise resten 
af verden, hvorfor Soderup er regionens bedste landsby. Det bliver kun muligt, hvis 
også du er med. 
 
Vi er allerede i gang med at planlægge dagen og inviterer derfor til møde i Konfir-
mandstuen  

• Tirsdag den 15. september kl. 19 – 20 
• Tirsdag den 6. oktober kl. 19 – 21 

for at fortælle om de foreløbige ideer og for at høre dine bud på 
• Hvorfor det er dejligt at bo i Soderup 
• Hvad der er det særlige ved vores by 
• Hvordan vi kan vise vores fællesskab frem i TV. 

 
Har du allerede ideer til, hvad som skal med i programmet så kig forbi Birthe og 
Svend Erik i Bakkehuset eller Hanne, Leif, Lise og Vinnie, der alle er med i 
arbejdsgruppen, - og hvor du også er velkommen. 
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