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Kon.ngent 

Kon.ngen.ndbetaling for 2020 

• Kon%ngent forfalder %l betaling hur%gst muligt. Den sene opkrævning af 

kon%ngent skyldes selvfølgelig Covid-19. 

• Opkrævning af kon%ngent er fortsat personligt 

• Kon%ngent for 2021 er fastsat %l 250,00 kr. pr. person 

Kon%ngentet kan indbetales via netbank %l Bylavets konto i SparNord med  

reg.nr. 9040 konto-nr. 6500769260 eller direkte %l kasseren Jens-Ulrik, Tadrevej 

33. I er også velkomne %l at betale kon%ngent på Ak%vitetsdagen. 

Halloween står for døren, og derfor vil vi benyRe lejligheden %l at skabe lidt 

glæde og “u”-hygge for såvel store som små i Soderup. 

Søndag d. 24. oktober kl. 16.00 vil der være dækket op med 

græskar, varm kakao og kaffe ved Kildebo. Alle der har 

lyst, kan komme og skære deres eget halloween-

græskar og nyde det hyggelige samvær. Du skal blot 

medbringe egen kniv og dit gode humør. 

For at vi kan indkøbe et passende antal græskar, skal vi 

vide, hvor mange der har lyst %l at skære deres eget halloween græskar. Derfor 

skal I %lmelde jer %l arrangementet hos Juliane (julianearrild@gmail.com) eller 

Pernille (pernillekasperlmn@gmail.com) på email senest d. 14. oktober. 
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Ak.vitetsdag ved Kildebo 

Nu har e]eråret e]erhånden fået et godt tag i os alle, og derfor vil vi 

gerne invitere jer %l ak%vitetsdag i 

Kildebo. I løbet af dagen hjælpes vi alle 

med at lave følgende opgaver: 

- Oprensning af gadekæret og beskæring 

af beplantning omkring gadekæret 

- Fjerne beplantning på skrænt og rundt 

om bistaderne 

- Gøre bedene omkring træerne klar .l 

vinteren 

Hvis der opstår flere opgaver end de ovennævnte frem mod 

ak%vitetsdagen, så besluRer vi på dagen, hvilke opgaver der kan løses og 

hvilke, der skal vente. 

 

I forbindelse med arrangementet synes vi, det 

kunne være hyggeligt, hvis alle medbragte en ret 

%l et fælles frokostbord. Så kan vi sammen nyde 

hinandens mad og selskab %l en fælles frokost.  

Bylavet giver øl, vand og kaffe, men man skal selv 

medbringe service. 
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Juletræshejsning den 27. november kl. 13.00 

I anledningen af jule%dens kommen skal der tradi%onen tro 

hejses juletræ i Soderup. Juletræshejsningen foregår på 

parkeringspladsen foran kirken  

kl. 13, hvor vi sammen hejser træet og pynter det med lys 

og julepynt. 

Bage]er vil der være mulighed for at deltage i 

julehyggen i Kildebo, hvor vi i fællesskab nyder gløgg, 

kaffe, æbleskiver og julekager. 

Husk lidt pynt, som kan tåle at hænge 

udendørs, hvis I vil være med %l at pynte træet. 

Julekoncert 1. søndag i advent 

Søndag d. 28. november er der mulighed for at høre Det Danske Pigekor 

%l julekoncerten i Soderup Kirke. Hvis du vil høre god stemningsfuld musik 

i smukke omgivelser, så er deRe helt sikkert noget for dig. 

Koncerten starter kl. 16.00 og sluRer kl. 18.00. 

GOD FORNØJELSE! 

Nyhedsbrev på email 

I disse digitale %der vil vi gerne %lbyde, at du kan få nyhedsbrevet på 

email. Hvis deRe har din interesse, skal du blot sende en email %l Kasper 

på mailadressen; kasperstenberg@gmail.com 
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Bestyrelsen har nu kons/tueret sig og er således: 

Oldermand: David Larsson - Rosenvænget 5 

Viceoldermand og kontakt %l Lokalforum: Flemming Albers – Dumpedalvej 10 

Sekretær: Tina Christensen – Kilden 2 

Kasserer: Jens-Ulrik Funch – Tadrevej 33 

PR ., web-ansvarlig og nyhedsbrev: Kasper Stenberg – Kilden 11 

Suppleanter: Juliane Arrild og Pernille Knudsen 

Ikke medlem af bestyrelsen men kons/tueret depotbestyrer:  

Richard ARwell - Soderup Kirkevej 17 

E-mailadresser /l bestyrelsen: 

Oldermand – oldermand@soderup.dk 

Viceoldermand – viceoldermand@soderup.dk 

Sekretær – sekretaer@soderup.dk 

Kasserer – kasserer@soderup.dk 

Webmaster og PR. – webmaster@soderup.dk 

Depotbestyrer – depotbestyrer@soderup.dk 

Møde arrangeret af Lokalforum 

I forbindelse med kommunalvalget amolder Lokalforum et møde, hvor de drø]er 

vig%ge emner for vores lokalsamfund med lokalpoli%kerne. 

De skriver selv om mødet: "Kommunevalget nærmer sig, og derfor holder 

Lokalforum dialogmøde med poli9kerne. Det foregår på Stestrup skole torsdag d.14. 

oktober kl 19-21. 

I må meget gerne minde jeres naboer, og hvem I ellers møder om det - vi skal helst 

være flere borgere end poli9kere på mødet, hvis de skal tage os alvorligt.  

Vi skal blandt andet snakke om skole, cykels9er og andre vig9ge emner."
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