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Juletræshejsning og Nytårskur 

Mens året 2021 ringede ud det ene sekund, begyndte 2022 det næste, mens vi 

skålede 9l nytårsklokkernes bjælden, som tradi9onen foreskriver. På vegne af Bylavet 

vil vi gerne ønske alle borgere i Soderup 

Selvom Corona spillede os et puds 9l både juletræshejsningen og nytårskuren, så vi 

var nødt 9l at ændre lidt på begge arrangementer, gennemførte vi arrangementerne 

og havde nogle hyggelige 9mer i hinandens selskab.  

Juletræet blev pyntet og hejst, så vi alle kunne nyde synet af det i december måned. 

Og sammen fik vi taget træet ned 9l nytårskuren, mens vi nød lidt godt 9l ganen i 

form af chokolade og den legendariske Nytårs Grogg, som endnu engang smagte 

uovertruffent! 

Generalforsamlingen i Soderup Bylav vil i år blive aNoldt d. 25. april. Sæt derfor 

gerne et stort kryds i kalenderen, så du kan deltage. 

I vil få nærmere informa9on om generalforsamlingen i kommende nyhedsbrev. 
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Da 9den er meget omskiQelig, og vi har et stort ønske om, at vi kan gennemføre Spis 

din nabos mad, har vi valgt at udskyde arrangementet. Spis din nabos mad er derfor 

rykket 9l d. 31. marts kl. 18.00. Som 

9dligere beskrevet samles vi i 

konfirmandstuen, hvor vi nyder 

hinandens medbragte middagsreRer 

og selskab. Det plejer at være en 

utrolig hyggelig aQen, hvilket vi ser 

frem 9l, at det også bliver i år! 

Hvis I gerne vil deltage, skal I selv medbringe kopper, bes*k, tallerkener og glas. I er 

meget velkomne 9l at medbringe egne drikkevarer, men der kan også købe 

drikkevarer 9l fornuQige priser.  

Info på email 
Som vi alle ved og har mærket på egen krop, så lever vi i en 9d, hvor det, vi 

planlægger, hur9gt kan blive ændret. I Bylavet har vi de sidste par år, som følge af 

Corona, desværre været nødsaget 9l at ændre eller aflyse arrangementer, og nogle 

gange er det sket med kort varsel. 

Vi har selvfølgelig et ønske om, at alle informeres, hvis der skulle forekomme 

ændringer i forhold 9l et kommende arrangement. Derfor vil vi gerne give jer 

muligheden for, at I kan modtage besked på email, hvis vi ændrer eller aflyser 

arrangementer fremadreRet, og deRe ikke er blevet meldt ud via et nyhedsbrev.  

Hvis I ønsker deRe, skal I sende jeres emailadresse 9l Kasper. 

Kaspers email: kasperstenberg@gmail.com
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SPIS DIN NABOS MAD
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