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Juletræshejsning og Nytårskur
Nu er vi alle kommet i gang med det herrens år 2020, og vi håber I alle er kommet 

godt gennem julen og nytåret. 

Igen i år blev det flo=e træ leveret af Knud 

Knudsen, og i den forbindelse skal der lyde 

en stor tak for træet. 

Ved både juletræshejsningen og 

nytårskuren Blbragte vi nogle hyggelige 

Bmer sammen, som vi jo har for vane i 

Soderup. Vi kan vist roligt sige, at juleBden 

igen i år, var et samlingspunkt for byen! 

Til begge arrangementer blev de prakBske 

opgaver løst i fællesskab, og som 

sædvanligt gik folk Bl de forskellige små 

opgaver med krum hals. 

Soderups Nytårs Grogg blev igen i 

år lavet af Oldermanden, og det er 

vist ikke overdrevet at sige, at den 

smagte himmelsk og var en 

bragende succes. Hvis nogen er 

tørsBge eLer en anden omgang 

Nytårs Grogg, så ligger opskriLen 

på hjemmesiden 

(www.soderup.dk). 
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Igen i år er der mulighed for at nyde dine naboers mad sammen med godt og 

hyggeligt selskab. Hvis du har lyst Bl de=e, kan du godt begynde at glæde dig, for 

den 27. februar aQoldes der Spis din nabos mad kl. 18 i konfirmandstuen. 

Kom sammen med familien eller alene og medbring aLensmaden samt kopper, 

bes*k, tallerkner og glas. Den lækre mad, som I hver især medbringer samt jeres 

gode humør, vil uden tvivl betyde, at det bliver en super hyggelige aLen i hinandens 

selskab. 

Bylavet sørger for kaffe, the 

og kage. I er meget 

velkomne Bl at medbringe 

egne drikkevarer, men der 

kan som vanligt også købes 

drikkevarer på selve aLenen 

Bl rimelige priser.  

Vi er igen i år nødsaget Bl at fly=e datoen for årets generalforsamling, da det ikke er 

muligt at låne konfirmandstuen på den dato, der er anført i vedtægterne. 

Generalforsamlingen aQoldes *rsdag d. 21. april. Vi håber, I har forståelse herfor. 

Igen I år vil der være spisning en Bme før Generalforsamlingen. 

Tidspunktet for aQoldelsen samt den endelige dagsorden meldes ud senere. 
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Generalforsamling d. 21. april 2020 kl. 19.00

”Spis din nabos mad” den 27. februar 
kl. 18 i konfirmandstuen. 


