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Juletræshejsning og nytårskur 
 

Nu er julen og nytåret veloverstået, og vi håber, at alle er kommet godt ind i det nye år.  

I forbindelse med juletræshejsningen, skal der lyde en særlig tak til Knud Knudsen, som leverede 

det flotte juletræ. 

På bagkant af nytåret vil vi ligeledes takke for nogle rigtig hyggelige 

timer i hinandens selskab ved både hejsning af juletræet og nytårskuren 

og samtidig sige tak for hjælpen med det praktiske til begge 

arrangementer. Igen i år blev der serveret en Soderups Nytårs Grogg, 

som Flemming havde lavet med stor succes! Opskriften ligger på 

hjemmesiden (www.soderup.dk). 

Som noget nyt, havde vi i år opfordret til, at alle tog noget julepynt 

med, for at sætte et personligt præg på juletræet. Vi synes, det var en succes, og har fået mange 

positive tilbagemeldinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev Soderup Bylav 
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Hvis du vil nyde dine naboers mad samt godt og hyggeligt selskab, så skal du glæde dig, for den 28. 

februar afholdes der Spis din nabos mad kl. 18 i konfirmandstuen. 

Kom sammen med familien eller alene og medbring aftensmaden samt kopper, bestik, tallerkner 

og glas. Det bliver en aften, hvor du får mulighed for at nyde dine naboers kulinariske lækkerier og 

hygge dine naboers selskab. 

Bylavet sørger for kaffe, the og kage. I er meget velkomne til at medbringe egne drikkevarer, men 

der kan som vanligt også købes drikkevarer på selve aftenen til rimelige priser.  

 

 

 

 

 
Vi er igen i år nødsaget til at flytte datoen for årets generalforsamling, da det ikke er muligt at låne 

konfirmandstuen på den dato, der er anført i vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes tirsdag 

d. 30. april. Vi håber, I har forståelse herfor. Tidspunktet for afholdelsen meldes ud senere. 

 
 
 

Udlejning af genstande fra Kildebo 
Når I har lejet noget fra Kildebo, vil det være en stor hjælp, hvis I husker at melde tilbage til Anne, 

hvis der er nogle af de genstande, I har lejet, der er defekte, samt hvis noget er gået i stykker 

under lejemålet. På den måde sikrer vi, at vi ikke udlejer genstande der er i stykker. 

PÅ FORHÅND TAK FOR HJÆLPEN! 

Generalforsamling d. 30. april 2019 


