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Loppemarked 

Bestyrelsen takker for en rigtig god dag med fine salg fra boderne og 

hyggeligt samvær. Vejret udgjorde den perfekte kulisse til et super 

loppemarked, og efter en dag i salgets tegn, blev 

sensommerens lune udnyttet til mere hygge og 

fællesspisning om aftenen. 

Der skal lyde en særlig tak til Jørn og Jette for at vi 

igen i år måtte låne deres hjem til afholdelse af 

loppemarkedet. 

 

Nyhedsbrev Soderup 
Bylav
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Aktivitetsdag ved Kildebo 

Efter endnu en dejlig dansk sommer banker efteråret nu på døren, og i 

den forbindelse vil vi gerne invitere til aktivitetsdag i Kildebo. I løbet 

af dagen hjælpes vi alle med at lave 

følgende opgaver: 

- Oprensning af Kildedam 

- Opsætning af pumpe i Kildedam 

- Fjerne beplantning på skrænt og rundt 

om bistaderne 

Hvis der opstår flere opgaver end de 

ovennævnte frem mod aktivitetsdagen, så 

ser vi på dagen, i hvilket omfang vi kan løse 

dem. 

Hvis du har en barnlig sjæl i maven eller har børn med til 

aktivitetsdagen, vil der være mulighed for at tage Kildebos 

legeredskaber frem og slå sig løs. 

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. 

Lørdag d. 21/9 fra kl. 10.
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Det er med rigtig stor glæde, at Ølbryggerlavet vil gentage 
succesen fra sidste år og afholde et brag af en Oktoberfest. 

OKTOBERFESTEN AFHOLDES D. 26. OKTOBER 
Hvis du er frisk på at lufte dine lederhosen, nyder god 

hjemmebrygget øl, begge dele eller bare godt og hyggeligt 
samvær, så skal du slå til, for der er kun et begrænset antal 
pladser på 40 deltagere til dette fremragende arrangement. 

Der vil komme yderligere information om festens indhold, pris og 
tidspunkt for festen samt andre vigtige informationer kort efter 

aktivitetsdagen, og her vil det også tydeligt fremgå, hvordan 
man tilmelder sig.
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Efterårsbeskæring i Soderup 
I forbindelse med efterårets komme, har 

Æbletræslavet skrevet følgende på 

Facebook; “Vores æbleproduktion er 

steget med mange hundrede %. Der er dog 

ikke nok til at fylde æblepressen. 

SØNDAG DEN 22. SEPTEMBER KL. 13. 

Mødestedet er Kildebo 

mødes dem der kan og vil til 

efterårsbeskæring. Byens træer beskærer 

vi først, og derefter kan vi fortsætte i 

private haver.” 

Hvis du har lyst til hyggeligt samvær og er den glade ejer af et eller 

flere æbletræer, som trænger til en kærlig hånd, så er dette helt 

sikkert noget for dig. 


