
 
 

NYHEDSBREV	  Soderup	  Bylav	  
	  

Det	  lader	  til,	  at	  vi	  har	  fået	  en	  ny	  tradition.	  En	  nytårskur!	  33	  glade	  soderuppere	  
samledes	  i	  Kildebo	  og	  tog	  vel	  imod	  de	  ti	  liter	  varm	  æbletoddy	  med	  eller	  uden	  
rom.	  Det	  hele	  var	  ikke	  bare	  spas	  og	  hygge.	  Det	  blev	  også	  besluttet,	  at	  vi	  skal	  
prøve	  at	  omdanne	  det	  væltede	  filippa	  æbletræ	  til	  et	  klatrestativ.	  
	  

Spis	  din	  nabos	  mad	  
Torsdag	  den	  11.	  februar	  kl.	  18	  i	  Konfirmandstuen	  

	  

Fibernet,	  hjertestarter	  og	  nabohjælp	  …	  hvordan	  går	  det	  nu	  med	  det?	  Det	  kan	  
du	  høre	  mere	  om	  torsdag	  den	  11/2-‐16	  i	  Konfirmandstuen.	  Vi	  starter	  med	  at	  
servere	  og	  spise	  hinandens	  mad	  og	  få	  munden	  på	  gled.	  Sodavand,	  øl	  og	  vin	  
sælges	  til	  fordel	  for	  bylavet.	  Men	  tag	  selv	  tallerken,	  bestik	  og	  glas	  med.	  Sam-‐
men	  med	  kaffen	  og	  teen	  tager	  vi	  fat	  på	  aftenens	  punkter:	  
	  

• Fibernet	  i	  Soderup?	  Bo	  fortæller	  om	  mulighederne	  
• Hjertestarter	  i	  Soderup?	  Leif	  fortæller	  om	  mulighederne	  
• Nabohjælp	  i	  Soderup?	  Jens-‐Ulrik	  fortæller	  om	  mulighederne	  
• Forårsaktiviteter	  i	  Kildebo?	  Vinnie	  fortæller	  om	  mulighederne.	  

	  

Velmødt,	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer!	  
	  

Vi	  kom	  i	  top	  5	  
	  

TV	  Øst	  kom	  og	  vi	  kom	  i	  TV	  Øst.	  Vi	  blev	  endda	  blandt	  dommernes	  5	  foretrukne	  
landsbyer	  i	  Region	  Sjælland,	  -‐	  og	  det	  er	  takket	  være	  den	  store	  opbakning	  og	  
interesse	  fra	  cyklisterne,	  bilavet,	  blomsterpigerne,	  fodslawet,	  hundelufterne,	  
kirken,	  pendleren	  og	  mange,	  mange	  flere.	  Og	  ikke	  mindst	  til	  Birthe	  og	  Svend	  
Erik,	  der	  med	  erfaring	  og	  entusiasme	  væltede	  TV	  Øst	  med	  gode	  forslag	  og	  
fede	  vinkler	  og	  Leif,	  der	  sikkert	  førte	  tv-‐holdet	  gennem	  byen.	  
	  

Bestyrelsen	  
27/1-‐16	  

	  
	  

	  
Der	  indkaldes	  hermed	  til	  Generalforsamling	  i	  Soderup	  Bylav	  
mandag	  den	  4.	  april	  2016	  kl.	  19.00	  i	  Konfirmandstuen.	  
	  
Forslag	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  generalforsamlingen	  skal	  
være	  bestyrelsen	  i	  hænde	  senest	  søndag	  den	  28.	  marts	  
2016.	  
	   	  


