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Sidste år holdte vi ibrugtagningsfesten af Kildebo, og det blev startskuddet til et væld af 

aktiviteter. I år holder vi indvielsesfesten. Det sker søndag d. 25 september kl. 14 til ca. 20. Sæt X i 

kalenderen med det samme. Vil du være med til at planlægge eller hjælpe til, så kontakt Vinnie. 

(Oldermand@soderup.dk eller 41689773).  

 

Miljøgodkendelse til Bukkerupgård 

Holbæk Kommune har godkendt Bukkerupgårds udvidelsesplaner. Vi overvejer at anke 

godkendelsen sammen med Bukkerup og Tingerup, da Holbæk kommunes godkendelse på nogle 

områder synes, at være dårligt underbygget. Hvis du ønsker, at give dit besyv med, så kontakt 

Vinnie. Hvis arbejder videre med en anke, vil i høre mere. Den skal senest sendes ind 12 

september i år.  

Æblebeskæringskursus 2 lørdag d. 17 september kl.14. Mødested i kilden. Alle der var med på 

kursus 1, har fået en invitation i deres postkasse. Der kan være afbudspladser, så andre kan høre 

Birthe (61694864) om der er ledige pladser.  

 

Der blev i weekenden afholdt livreddende førstehjælpskursus. Der var 17 Soderup`pere der deltog. 

Så nu er vi i trygge hænder, hvis uheldet er ude   
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Den 24. September vil der være Rally-kørsel i og omkring Soderup.  

De skriver ”1. bil på hastighedsprøven vil være ca 13.50 

Der vil blive afspærret 1 time før da der her vil køre sikkerhedsvogn igennem 

Sidste vogn på prøven vil være ca. 16.30” 

 
 Leif har tilbudt at ligge mark til, til parkeringsplads. Derfor søger vi nogle parkeringsvagter. Som vil 
stå og vise gæsterne ind på marken, og tage imod p-afgift. Det kunne evt. være nogle af børnene i 
byen. Har du tid og lyst til at hjælpe en kort stund med dette, skal du kontakte Leif 
(Viceoldermand@soderup.dk eller 40198479).  
 
 
Som de fleste nok har opdaget, og fået en mail om, er det lykkedes at 
få fibernet til Soderup. Så stor tak til Bo for arbejdet omkring dette, og 
selvfølgelig tak og tillykke til dem som har tilmeldt sig, og også sørget 
for at vi alle samme kan få glæde af fibernet. 
 
Bestyrelsen takker for en rigtig god og hyggelig Sankt hans fest.  
Der trods regn og torden, endte ud med en smuk solnedgang og et flot 
bål.  
 

 

Aktivitetskalender for resten  af 2016 (og lidt 2017)  

Æbleskærekursus 17. September Birthe, Soderup Kirkevej 

Motorrally 24. September Leif og Bo 

Græskarskæring 29. Oktober  

Julearrangement  26. November  

Juletræ tages ned 7. Januar 2017  

Nytårskur i Kildebo 7. Januar 2017  

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen, til en masse god stunder i vores lille landsby.  

Venlig hilsen bestyrelsen. 
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