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Sankt Hans Fest 2018 

Lørdag den 23. juni kl. 18.00 på Stjernegården 

Laden er pyntet, bordet er dækket og grillen er klar kl. 18.00. Husk derfor blot tallerkner, glas, 

bestik og mad til Jer selv. 

 

Underholdning: 

Amerikansk Lotteri (husk småpenge, lodder 5kr/stk) 

Vi gentager sidste års succes med det amerikanske lotteri og indsamler igen sponsorater fra byens 

borgere: F.eks. Støvsugning af bilen, græsslåning, vinduespudsning, friske grøntsager fra 

køkkenhaven, legetøj, kongeligt porcelæn mm.  

 

Vi sælger øl, vin og vand til rimelige priser – Der er kaffe, the og kage til alle.  

Vi opfordrer alle til at støtte Bylavet ved at købe drikkevarerne til festen. 

Vi tager afsked med heksen kl. 21.00 hos Hanne og Lars,  

hvor bålet tændes til glæde for både store og små. 

 

Pris: Medlemmer af Bylavet og børn: Gratis (Husk at betale kontingent!). Ikke-medlemmer: 50kr. 

Kagebagere får 10 gratis lodder til brug i lotteriet. (Husk ved tilmelding at fortælle om du bager en 

kage) 

 

Har du lyst til at hjælpe med borddækning eller oprydning er du meget velkommen. 

Vil du sponsere til det amerikanske lotteri? Skriv til depotbestyrer@soderup.dk eller aflevér 

sponsoraterne hos Anne og Jan, Rosenvænget 4. 

 

Tilmelding: Senest søndag den 10. juni skal ske til: Jette Arrild på jettearrild@mail.dk eller tlf. 

25123001/46402448 

Nyhedsbrev Soderup Bylav 
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Honning 

Så er det tid til honning. Maj måneds produktion var ca. 40kg, hvilket bilavet var yderst tilfredse 

med. Honning kan købes hos Jette (25123001/46402448) eller Tommy (40843261).  

Et glas med ca. 450g koster 35kr. 

Bilavet vil meget gerne have hjælp til at sælge al den dejlige honning. Hvis man gerne vil give en 

hjælpende hånd, da kontakt Jette eller Tommy. 

 

 

Kontingent 

Kontingentindbetaling for 2018 

• Kontingent forfalder til betaling senest d. 1/6-2018 

• Opkrævning af kontingent er fortsat personligt 

• Kontingent for 2018 er fastsat til 150,00 kr. pr. person 

Kontingentet kan indbetales via netbank til Bylavets konto i SparNord med  

reg.nr. 9040 konto-nr. 6500769260 eller direkte til kasseren Jens-Ulrik, Tadrevej 33. 

 

 


