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Ak-vitetsdag ved Kildebo 

Det var med de grønne fingre skruet godt på, at de fremmødte gennem 

godt samarbejde, en hyggelig atmosfære og humøret højt fik arbejdet sig 

gennem dagens opgaver. 

Der skal lyde en stor tak >l alle, der deltog i ak>vitetsdagen ved Kildebo og 

bidrog >l en hyggelig og arbejdsom dag. 

Dagen bestod af naturpleje omkring Kilden og beskæring af skrænten 

samt maling af den sydlige gavl på Kildebo. Derudover blev to af de nyma-

lede bistader sat >lbage på deres reAe plads. Vi var så heldige, at Egon 

endnu engang s>llede sin traktor >l rådighed, som blev brugt i arbejdet 

med at opsamle grøde i gadekæret. !
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Det er med stor ærgrelse, at vi er nødt -l for nuværende at aflyse alle de 

kommende arrangementer, som var en del af ak-vitetskalenderen!! Be-

slutningen er truffet med udgangspunkt i den nuværende situa-on om-

kring Covid-19 og de skærpede restrik-oner, der er indført. 

Vi opfordrer alle -l at følge med i de kommende nyhedsbreve, da mulige 

ændringer vedrørende arrangementerne vil blive skrevet heri.  

Og så ser vi frem -l igen at nyde hinandens selskab, når omstændighe-

derne -llader det! 

Juletræ i Soderup - julen 2020 

Som en naturlig konsekvens af ovenstående, vil bestyrelsen, med lidt 

hjælp, i år hejse juletræet alene, ligesom 

bestyrelsen også tager juletræet ned i det 

nye år! 

Vi håber dog meget på, at I vil dele noget 

af jeres julepynt med resten af byen ved 

at hænge det op på træet, når det er sat 

op. Det vil være muligt at hænge sit eget 

julepynt op på træet fra søndag d. 29. 

november 
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OpreOelse af gadekærsudvalg! 

Da vi hvert år oplever problemer med at opretholde en god vandkvalitet i 

gadekæret ved Kildebo, og vi har svært ved at finde løsninger, der kan af-

hjælpe deAe, har bestyrelsen besluAet, at det kunne være rig>g godt, hvis 

der blev nedsat et gadekærsudvalg. 

Udvalget skal arbejde på at finde gode løsninger, der kan være med >l at 

skabe et bedre vandmiljø i gadekæret fremadreAet. 

Hvis du har interesse for gadekæret, evt. viden indenfor deAe felt eller 

bare gerne vil være med >l, at vi alle får et mere bæredyg>gt gadekær, så 

er deAe udvalg netop noget for dig. Arbejdet vil helt sikkert blive både 

spændende og udfordrende og fulgt med stor interesse af resten af byen! 

Hvis du gerne vil deltage i arbejdet med gadekæret, skal du skrive >l Kas-

per Stenberg (Kilden 11) på mail: kasperstenberg@gmail.com. Kasper vil ger-

ne selv deltage i arbejdet i udvalget, og vil indkalde >l et møde i starten af 

2021 aSængig af, hvordan situa>onen med Covid-19 ser ud.
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