
August 2022

Sankt Hans Fest 

Vi havde i år en dejlig Sankt Hans aften i Egons lade på 

Stjernegaarden. Tak for jeres opbakning til arrangementet

og tak for alle jeres medbragte gevinster til lotteriet. Det 

blev et mægtigt lotteri og god underholdning. 

Tak til Hanne og Lars for et flot Sankt Hans bål i haven

med den helt fantastiske udsigt.

Udflugt til Tadre Mølle

Søndag, den 18/9 kl. 14.00

Vi mødes på Folehavegaards P-plads (Dumpedalvej 5) og går i samlet flok gennem skoven til Tadre 

Mølle, hvor vi får kaffe/kage og måske griller vi en pølse (medbring gerne kop og tallerken).

Vi arrangerer kørsel for dem, der måske ikke kan gå så langt.

Kildedag – hele byens arbejdsdag ved Kildebo

Lørdag, den 8/10 fra kl. 10.

Byens fællesområde ved Kilden trænger til en omgang kærlighed og derfor mødes hele byen til en 

fælles arbejdsdag, hvor vi klarer forskellige opgaver bl.a. oprensning af gadekæret og diverse 

beskæringer. 

På disse fælles arbejdsdage gælder det lige så meget fællesskabet mellem os alle i byen, som 

det gælder selve arbejdet, så der er også plads til en god snak med naboerne.

Byd ind med, hvad du orker. Har du ikke kræfter til at svinge et haveredskab, så kan du svinge 

snakketøjet i stedet, hygge dig med børnene, komme med gode råd eller bare være der.

Ta’ gerne lidt af jeres eget havegrej med.

FROKOST - alle medbringer en frokostret og så hygger vi os sammen over en fælles frokost. 

Bylavet giver øl, vand, kaffe og kage, men I skal selv medbringe service.
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August 2022

Planlagte aktiviteter

FAST AKTIVITET!

1. fredag i måneden: fredagsbar v. Kildebo fra kl. 16.00

næste gang 2/9 (er vejret godt, er grillen klar fra kl. 17.30)

Planlagte aktiviteter (detaljer får I via nyhedsbrevene – sæt X i kalenderen

Halloween arrangement for store og små i Soderup Søndag, den 23. oktober kl. 15.00
Oktoberfest Lørdag, den 29. oktober
Juletræsrejsning på kirkens P-plads Lørdag, den 26. november
Nedtagning af juletræ og efterfølgende Nytårskur Lørdag, den 7. januar 2023
Spis din nabos mad Torsdag, den 9. februar 2023
Generalforsamling Mandag, den 17. april 2023

Kontingent

Kontingentindbetaling for 2022

● Kontingent forfaldt til betaling senest d. 1/6-2022

● Kontingent for 2022 er fastsat til 250,00 kr. pr. person

Kontingentet kan indbetales via netbank til Bylavets konto i SparNord med 

reg.nr. 9040 konto-nr. 6500769260 eller direkte til kasserer Jens-Ulrik, Tadrevej 33.

Fraflytning

Birthe og Richard flytter fra byen og dermed må vi sige farvel til både depotbestyrer og 

hovedkvinden bag Æblelavet. Tak til jer begge for jeres store arbejde for os i byen. God vind 

fremover og vi ses her og der!

Ny depotbestyrer er: 

Flemming Albers, Dumpedalvej 10  tlf. 6127 6147

flal@live.dk

depotbestyrer@soderup.dk

Soderup Bylav råder over en masse effekter, som du som medlem af Bylavet kan leje til meget 

rimelige priser. Listen over effekterne kan du finde her www.soderup.dk/udlejning
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http://www.soderup.dk/udlejning

