
December 2021

 

I forbindelse med e.eråret prøvede vi i år noget nyt i Soderup, og der blev 

taget ini:a:v :l en e.ermiddag i Halloween og “u”-hyggens tegn.  

Det var en kæmpe succes, og som det fremgår af billederne nedenfor, 

hyggede såvel børn, som unge og ældre sig med hinanden, mens der blev 

skåret halloweengræskar, drukket varm kakao og spist kage. Da mørket 

faldt på, kunne vi alle nyde de floGe græskar, der lyste plænen foran Kil-

debo op og skabte den reGe stemning af halloween og “u”-hygge.  
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Ak:vitetsdag ved Kildebo 

Som tradi:onen foreskriver i Soderup, så er e.eråret lig med en ak:vi-

tetsdag ved Kildebo, og i år var ingen undtagelse. 

Med fælles hjælp og arbejdskra. fik vi beskåret diverse grønne arealer 

omkring kildespringet, gadekæret og Kildebo, så de er klar :l vinteren og 

forårets blomstring i det nye år. 

Men det var ikke arbejde det hele. Dagen stod også på en masse hyggeligt 

samvær, som kulminerede da vi :l frokost spiste hinandens kulinariske  

oplevelser. 

Så er juletræet blevet hejst! 

Som det hører sig :l i Soderup, er juletræet nu 

blevet pyntet og står flot med tændt lys og 

stjerne i toppen.  

Grundet den øgede CoronasmiGe i samfundet 

generelt, var vi desværre nødt :l at ændre i 

programmet for hejsningen. For at tage mest muligt hensyn :l alle, valgte 

vi i bestyrelsen at aflyse arrangementet i Kildebo e.er hejsningen.  

Med fælles hjælp fik vi dog hejst og pyntet træet, mens de fremmødte 

soderuppere også fandt plads :l hyggelig snak og samvær. Der skal lyde 

en stor tak :l Egon og co for at hente træet og en stor tak :l Jimmi for 

hjælpen med hejsningen. 

Skulle der være nogle i vores skønne landsby, der ligger inde med lidt ek-

stra julepynt, er I mere end velkomne :l at hænge det op på vores alle-

sammens juletræ i løbet af december. 
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Nytårskur d. 8. januar kl. 13.00 

Når vi alle er kommet ind i det nye år, mødes vi :l årets første sammen-

komst, hvor vi i fællesskab tager juletræet ned. 

Vi håber, at vi e.erfølgende kan følges ad ned :l Kildebo og ønske hinan-

den et godt 2022, mens vi nyder den varme nytårs Grogg, som kun Flem-

ming kan lave den. DeGe er dog med et vist forbehold, da vi i disse Coro-

na:der er nødt :l løbende at vur-

dere, hvordan vi kan samles, mens 

vi sam:dig tager hensyn :l hinan-

den. Derfor kan arrangementet 

have en anden karakter, end det er 

beskrevet her.  

Spis din nabos mad 

Hvis dine tænder begynder at løbe i vand, når du læser deGe, så skal du 

sæGe et kryds i kalenderen d. 10. februar kl. 18.00, hvor vi planlægger at 

aVolde arrangementet. 

Som :dligere samles vi i kon-

firmandstuen, hvor alle har 

medbragt en ret :l det fælles 

bord. Og så forløber resten af 

a.enen med at smage og tage 

for sig af hinandens medbrag-

te reGer og nyde hinandens selskab.  
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Facebook-gruppe i Soderup 

I Soderup har vi en lukket Facebook-gruppe, som vi benyGer i forskellige 

situa:oner, når der f.eks. bliver delt informa:on, der vedrører byen eller 

billeder fra et fælles arrangement. 

Hvis deGe har din interesse, så kan du finde gruppen på Facebook, som 

hedder Soderup4340 - Beboergruppe. Når du har fundet gruppen, kan du 

anmode om at blive 

medlem, og så vil ad-

ministratoren af grup-

pen godkende dig som 

medlem.  

Nyhedsbrev på email  

Som vi :dligere har gjort opmærksom på, så vil vi gerne :lbyde, at du kan 

få nyhedsbrevet på email. Hvis deGe har din interesse, skal du blot sende 

en email :l Kasper på mailadressen; kasperstenberg@gmail.com  
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