
 
 

NYHEDSBREV Soderup Bylav 
 
Foråret er i gang og bylavets generalforsamling er veloverstået med 34 frem-
mødte og en næsten genvalgt bestyrelse. Vi siger tak for valget og siger und-
skyld for den manglende forplejning. Det gør vi bedre til næste år! Inden da 
har vi en masse andre gøremål. 
 

Kildebohaven kalder lørdag den 30. april 
Kildebohaven skal gøres forårsklar og to større opgaver trænger sig på 
 

1. Det gamle dræn, der løber langs skrænten skal forlænges 
Leif og kompagner mødes kl. 8.00,  - og har brug for et par ekstra heste-
kræfter med skovl. 

2. Det væltede Filippatræ skal skæres fri for alle de mindre grene og rodstykket 
skal saves af 
Hanne, Richard og Vinnie mødes kl. 9.30, - og savner aktive med grensave, 
ørnenæb, sakse m.m.  
 

Der vil være kaffe og te + øl og vand til madpakkerne.	  
 

Tour de lokalområdet den 22. maj 
Bylavene i lokalområdet gentager successen fra 2014, hvor 100 cyklister i alderen fra 
5 – 80 år cyklede fra Smidstrup via Soderup til Bårup og sluttede i Kirke Eskilstrup 
med 8 stop undervejs. En herlig tur, hvor vi fik talt på kryds og tværs og set landsby-
ernes små oaser og hvor ALLE kan være med! 
 
Igen i år udgår cykelturen fra Smidstrup, der byder på morgenmad. Til frokosttid når 
cykelisterne frem til Kildebo, hvor vi byder på sandwich og saft. 
 
Har du lyst til at deltage i cykelturen eller vil du byde cykelisterne velkommen i Kilde-
bo med sandwich og salg af øl, vand, Soderuphæfter m.m. så kontakt Thomas tele-
fon 2082 4539 eller e-mail theltoft28@gmail.com inden 12. maj. 
 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen var ikke fuldtallig på sit første møde på grund af sygdom. Fordeling af 
ansvarsområderne faldt derfor ikke helt på plads. Det forventer vi sker på vores 
næste møde senere i måneden. 
HUSK dog betaling af kontingent på 150 kr. pr. husstand. Betal enten til Jens-Ulrik 
Tadrevej 33 eller via netbank til reg.nr. 9040 kontonummer 6500769260. 

 
Bestyrelsen 

23/4-2016 
 
 

NB! Husk mødet om fibernet i konfirmandstuen den 4. maj kl. 19.30 
Tilmelding til Bo telefon 6017 1285 eller e-mail bly@folkogedb.dk  



 
 

 
Soderup er et dejligt sted at bo, men 
desværre er her ind imellem ganske farligt at 
færdes. Flere af os har været tæt på ulykker, 
der er sket i krydset ud for præstegården.  
Nogle gange er det svært at vide, hvad man 
skal gøre, når uheldet er ude enten i trafikken 
eller ved andre pludselige ulykker. Derfor kan 
Soderup Bylav nu tilbyde:  

 
 

6 TIMERS LIVREDDENDE 
FØRSTEHJÆLPSKURSUS 

 
i Konfirmandstuen den 27. august kl. 10 - 16. 

 
 
Deltagerne bliver rustet til at håndtere de fleste livstruende tilstande hos 
voksne og børn. 
Undervisningen indeholder både teori og praktisk udførelse. 
 
Selvom førstehjælpskurset tager udgangspunkt i alvorlige situationer, er det 
også sjovt at være med. Ingen vil komme ud for at skulle deltage i grænse-
overskridende eller fysisk krævende aktiviteter.  
 
 
Tilmelding: senest den 10. august, men meget gerne meget tidligere.  
Til: tlf.: 5383 4340 eller mail: kn@gmail.com.  
 
Optagelse på holdet sker efter først-til-mølle princippet, og kurset er først og 
fremmest henvendt til medlemmer af Soderup Bylav. 
 
Deltager antal: Max.17 
 
Minimumsalder: 14 år. 
 
Pris for deltagelse: 50 kr., der skal betales til Kirsten. 
 
Undervejs i kurset vil der blive serveret kaffe og mad. 
 
Vil du vide mere, så ring til Kirsten Nielsen på tlf: 5383 4340 
 
 
Det er Life Førstehjælpskurser, v/ Søren Abild, der står for kurset. Se evt. 
mere på www.http://lifeabild.dk 

 
 
 


