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Sankt Hans 

Bestyrelsen takker for en særdeles hyggelig Sankt Hans aften med god mad, fortræffeligt 

amerikansk lotteri, hekseforskrækkende bålafbrænding og ikke mindst rigtig godt og hyggeligt 

samvær. 

 

 

Aktivitetsdag ved Kildebo 

 

Søndag d. 23/9 fra kl 10-15. 

Efter en fantastisk dansk sommer står efteråret nu for, og i den forbindelse vil vi gerne invitere til 

aktivitetsdag i Kildebo. I løbet af dagen hjælpes vi alle med at vedligeholde Kildebo, Kilden, 

udlejningsteltet, bistaderne og de øvrige udenomsarealer efter behov. Der vil også være tid til, at 

man sammen med andre ”Soderuppere” kan hygge sig med Kildebos forskellige spil og 

legeredskaber. 

 

I løbet af dagen, vil man også kunne få presset sine æbler til most. Medbring derfor en del af 

sommerens høst, så I kan få friskpresset most med hjem. 

I forbindelse med arrangementet skal hver husstand medbringe en frokostret. Så laver vi et 

sammenskudsgilde af de forskellige lækkerier, som I hver især medbringer og hygger os sammen 

over en fælles frokost. Bylavet giver øl, vand og kaffe, men man skal selv medbringe service. 

 

Det kunne være lækkert, hvis nogen havde lyst til at medbringe kaffe til aktivitetsdagen. Som tak 

for hjælpen, vil Bylavet tilbyde et glas honning. Hvis man gerne vil dette, skal det meddeles til 

Oldermanden ved tilmelding. 

 

Tilmelding: Senest søndag den 9. september skal ske til: Oldermanden på email: 

Janmarvig@gmail.com 

Nyhedsbrev Soderup Bylav 



August 2018 

 2 

Honning 

Vi har fortsat et lager af Honning. Maj måneds produktion var ca. 

40kg, og der blev høstet yderligere ca. 40 kg i juni. 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. 

 

Forslag til kommende arrangementer 

Vi går og pønser på to arrangementer frem mod julen. Før vi går i gang med planlægningen, har vi 

behov for at vide, hvor interesseret I er i at deltage.  

I skal derfor udfylde de to blanketter, som er på næste side, og aflevere dem i Oldermandens 

postkasse på adressen Rosenvænget 4 senest søndag d. 9 september. På baggrund af jeres 

tilbagemeldinger, vil vi beslutte, om de to arrangementer kan blive til noget, hvilket vi selvfølgelig 

håber! 

 

 



August 2018 

 3 

I samarbejde med Ølbryggerlavet vil vi gerne afholde en oktoberfest, som det hører sig til i 

oktober måned. Hvis du er til lederhosen, god hjemmebrygget øl, begge dele eller bare godt og 

hyggeligt samvær, så er dette helt sikkert noget for dig.  

Festen er planlagt til at løbe af staben om aftenen d. 13. oktober 

 

Tilbagemelding 

Sæt et kryds i en af nedenstående valgmuligheder. 

 
1. Jeg/vi kan og ønsker at deltage 

2. Jeg/vi kan, men ønsker ikke at deltage 

3. Jeg/vi kan ikke, men ville gerne deltage, hvis vi kunne 

 

Vi synes det kunne være hyggeligt at holde et julemarked, hvor de der har lyst kan komme og 

sælge ting på markedet herunder hjemmelavet julepynt og juledekorationer. Der vil ligeledes være 

mulighed for at julehygge med gløgg, varm kakao og andet godt til ganen. 

Markedet er planlagt til d. 25. november. 

 

Tilbagemelding 

Sæt et kryds i en af nedenstående valgmuligheder. 

 
 

1. Jeg/vi kan og ønsker at deltage d. 25/11 

2. Jeg/vi kan, men ønsker ikke at deltage 

3. Jeg/vi kan ikke, men ville gerne deltage, hvis vi det afholdes d. 18/11 

4. Jeg/vi kan ikke nogen af dagene 


