
November 2019

Ak#vitetsdag ved Kildebo 

Tusind tak +l alle der deltog i ak+vitetsdagen ved Kildebo og bidrog +l en 

hyggelig og arbejdsom dag. 

Fokus for dagen var naturpleje omkring Kilden og beskæring af skrænten. 

Igen i år s+llede Egon sin traktor +l rådighed, som blev brugt i arbejdet 

med at opsamle grøde i kildedammen. Beplantningen omkring 

kildedammen blev ligeledes beskåret og kilden blev skuret. Derudover 

blev blomsterbedene ordnet og skakspillet renset. 

Vejret var en herlig medspiller hele dagen, hvilket betød, at vi kunne nyde 

den fælles medbragte frokost sammen i eEerårssolen. 
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November 2019

Billeder fra ak#vitetsdagen 
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November 2019

Oktoberfesten - igen en stor succes! 

Oktoberfesten var igen i år en stor succes!  

Rammen for festen var den velsmagende 

hjemmebryg og gode mad samt det super 

gode selskab, som de 32 deltagende i 

fællesskab sørgede for. I løbet af aEenen 

blev der gjort et godt indhug i øllageret, 

som det jo hører sig +l, når der aLoldes 

oktoberfest. 

Der skal lyde en særlig tak +l Øllavet, som 

planlagde festen og sørgede for den velsmagende bryg og den lækre mad!
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November 2019

Kommende arrangementer 

Juletræshejsning den 30. november kl. 14.00 

Som tradi+onen foreskriver, skal der ved jule+dens komme hejses juletræ 

i Soderup. Juletræshejsningen foregår på parkeringspladsen foran kirken 

kl. 14, hvor vi sammen hejser træet og pynter det med lys og julepynt. 

Hvis man har børn eller selv har en barnlig sjæl i maven, kan man i år 

være med +l at udvælge træet. I så fald skal man møde op på 

parkeringspladsen foran kirken kl. 13, 

hvoreEer man sammen med Leif følges 

ad ned +l træerne. 

EEer selve hejsningen vil der være 

mulighed for at deltage i julehyggen i 

Kildebo, hvor vi  i fællesskab vil nyde 

gløgg, kaffe, æbleskiver og julekager. 

Husk lidt pynt, som kan tåle at hænge 

udendørs, hvis I vil være med +l at 

pynte træet. Vi glæder os +l at se Jer! 

Nytårskur den 5. januar 2019 kl 14.00 

Vi mødes i det nye år og tager juletræet ned. DereEer går vi i samlet flok 

+l Kildebo, hvor der vil blive serveret varm Grog, så vi i fællesskab kan 

byde det nye år velkommen.
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