
                  Juli 2017 

                 Nyhedsbrev Soderup Bylav 

 
Bilavet har nu dejlig honning til salg. En bøtte på 450 gram honning koster kr. 35,-. 

Hvis du vil købe honning, kontakt Jette på tlf. 2512 3001 eller Tommy på  

tlf.  4084 3261, så laver vi en aftale. 

Vi mangler beboere i 2 af bistaderne ved Kildebo.  Hvis du ser eller hører om en 

bisværm der har sat sig i en busk, et træ eller lignende, kontakt Tommy på tlf. 

4084 3261. 

 

 

Sankthansfest. En dejlig aften med spisning i Karen og 

Egons lade og derefter bål i haven hos Hanne og Lars. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle jer der havde tid, lyst og 

lejlighed til at dele aftenen med os.  Tak for alle donationerne til 

vores amerikanske lotteri . Det var rigtig god underholdning. 

Flere fotos kan ses på: www.soderup.dk/gallerier 

 

 

Fik du betalt kontingent? 

Til dig, der endnu ikke har indbetalt kontingent for 2017, får du her 

betalingsoplysninger m.m.: 

Som følge af vedtægtsændringerne på generalforsamlingen d. 24/04-2017 blev 

følgende godkendt som har indvirkning på kontingentet for 2017:  

- Regnskabsåret følger nu kalenderåret  

- Kontingent forfalder til betaling senest d. 1/06-2017  

- Kontingent opkrævning er nu personligt (dækker en person - mod tidligere 

husstanden)  

- Kontingent for 2017 blev fastsat til kr. 150,00 pr. person  

Kontingentet kan indbetales via Netbank til bylavets konto i SparNord reg.nr. 9040 

konto nr. 6500769260 eller direkte til kasseren Jens-Ulrik, Tadrevej 33. 

                                                                                                                            Vend                                                                                                  

http://www.soderup.dk/gallerier


 

Loppemarked 2017 

 

Afholdes lørdag, den 9. september 2017 kl. 10 – 15 hos Jette og Jørn på 

Folehavegaard, Dumpedalvej 5. 

I år har vi tænkt at arrangere loppemarkedet foran gården ud mod vejen. Det skulle 

gerne give til mere ”strøg-salg”. Men det afhænger selvfølgelig af vejr o.s.v., men 

den ta’r vi, når vi nærmer os dagen. 

Medlemmer af Soderup Bylav kan deltage med en bod (koster gratis).  

Bestilling af bod: Kontakt, så hurtigt som muligt, Jette: 

mail: jettearrild@mail.dk 

mobilos/sms: 2512 3001 

fastnet: 4640 2448 

I skal selv sørge for borde/anden opstilling på jeres bod. 

Efter loppemarkedet/oprydning er der mulighed for at spise aftensmad sammen. Vi 

tænder op i grillen og spiser vores medbragte mad. 

Fortæl allerede nu familie, venner, kolleger, kunder og alle i møder om vores 

planlagte loppemarked. Jo flere, der kommer – desto sjovere og hyggeligere bliver 

det! 

 

Aktivitetskalender for resten af 2017 og lidt af 2018: 

Loppemarked 9. september 

Æblepressedag/legedag 23. september 

Julearrangement 25. november 

Juletræ nedtages 6. januar 2018 

Nytårskur i Kildebo 6. januar 2018 

 

Sæt også allerede nu X i kalenderen ved mandag, den 9. april 2018, hvor der afholdes generalforsamling! 

 

Mange sommerhilsner fra 

Bestyrelsen 

 

 

mailto:jettearrild@mail.dk

