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Halloween 2022
Det er snart Halloween og vi skal derfor mødes til hyggelig uhygge

Søndag, den 23. oktober kl. 15.00 v. Kildebo

Alle - store som små - er velkomne. Vi skal skære halloweengræskar, drikke varm kakao og guffe
snacks. Husk at medbringe din egen skærekniv, kop og tallerken.

Da vi skal vide, hvor mange græskar vi skal indkøbe, skal I tilmelde jer til Juliane senest 17/10 .
Skriv til hende på mail: julianearrild@gmail.com eller ring/sms til hende på 28865868.

Tak for sidst

Vi havde en dejlig udflugt til Tadre Mølle søndag, den 18. september. Vi gik i samlet flok til Tadre 
Mølle gennem skoven fra Dumpedalen. Der blev snakket på kryds og tværs, børnene løb og legede
i skovbunden og ved Møllen var der dækket op til det helt store kaffe/kage bord.

Til Kildedagen lørdag, den 8. oktober var der mødt rigtig mange op. Kilden var som en myretue af 
flittige beboere, der gik til den. Æbletræer blev beskåret, skrænter blev trimmet,  gadekæret blev 
renset op, talrige læs grønt blev kørt til genbrugspladsen,  kildespringet blev skrubbet, herlig 
frokost med alle mulige lækkerier blev indtaget midt på plænen i efterårssol. Det var en fantastisk 
dag i fællesskabets tegn.
Vi håber at se mange flere af jer beboere til næste kildedag. Vi savner jer.



Lokalforum
Stestrup Lokalforum havde igen i år åbnet mulighed for, at der kunne ansøges om penge til lokale 
projekter. Vi i bestyrelsen havde ansøgt om penge til indkøb af fodboldmål, hjørneflag og bolde. 
Ved generalforsamlingen sidst i september, blev projektet fremlagt og vi fik bevilget pengene. Tak 
til Stestrup Lokalforum.
Vi er meget glade og nu skal grejet indkøbes, så vi til foråret kan starte fodboldsæsonen op her i 
Soderup.
Vores gode rare bybo Egon på Stjernegaarden har lånt os sin store græsplæne ned mod Kilden til 
projektet. Så glæd jer til foråret, når banen skal indvies!

Planlagte aktiviteter
FAST AKTIVITET!

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

næste gang 4/11

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

Oktoberfest (indbydelse er omdelt) 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

HUSK  at Bylavet råder over mange gode ting, som medlemmer af Bylavet

kan leje til meget venlige priser.

Listen over effekterne kan du finde her www.soderup.dk/udlejning

For udlejning kontakt:

Flemming Albers, Dumpedalvej 10  tlf. 6127 6147

flal@live.dk

depotbestyrer@soderup.dk


