
 

SØFTEN LOKALREVY
i/s SØFTEN BAGSTRÆBERE

2017
Nu går vi  

ægge hvidere



PROGRAM
Lørdag den 4. november kl. 13.00
Generalprøve; bænkeforestilling 
Pris 75 kr. (købes ved indgangen) 

Lørdag den 4. november kl. 18.00
Premieren; Velkomstdrink, Spisning, Forestilling 
og Greenlight spiller op til dans  
Pris 350 kr. (billetter købes i forsalg)

Tirsdag den 7. november kl. 18.30
Hverdagscafe; 3 x smørrebrød 
Pris 185 kr. (billetter købes i forsalg)
Forestilling starter klokken 19.30

Onsdag den 8. november kl. 18.30
Hverdagscafe; 3 x smørrebrød 
Pris 185 kr. (billetter købes i forsalg)
Forestilling starter klokken 19.30 

Fredag 10. november kl. 18.30 
Spisning, Forestilling 
Pris 250 kr. (billetter købes i forsalg)

Lørdag den 11. november kl. 18.00
La última noche; Velkomstdrink, Spisning, Forestilling 
og Greenlight spiller op til dans 
Pris 350 kr. (billetter købes i forsalg)

NOTE: Evt. ledige pladser til den enkelte forestilling 
kan købes ved indgangen helt frem til forestillingen 
begynder. Evt. ring på 40 10 77 71

Søften Revy 2017
Så er Bagstræberne igen på trapperne, klar til fest og 
ballade. Dette års titel lægger op til at alt kan ske og 
lade sig gøre. Var det hønen eller ægget der kom først, 
og har det nogen betydning, og hvorfor er ægget blevet 
sort. Har det noget med sort arbejde at gøre eller........

Vi bevæger os som sædvanligt rundt med lokale og 
globale briller på. Vi lister ikke, vi tramper rundt som 
vi plejer. Ingen kan føle sig sikre, ikke engang sme-
den, Rema 1000, Lars Lykke eller Trump!

Vi ser tilbage på året der gik, og glæder os helt vildt til 
at dele de sjove og spændende oplevelser med jer.

Vi ses til fest i Søften forsamlingshus
I/S bagstræberne

Billetsalg begynder: lørdag den 19. august kl. 10.00 
Ved teltet på Sportspladsen (SGF´s sports og sommerfest) 
Efterfølgende ring på 40 10 77 71 
Mød op i Søften Forsamlingshus hver Torsdag kl. 17.00 
- 18.00 

Hjemmeside www.soeften-revyen.dk 
Facebook:  www.facebook.com/soeftenrevy



Djurslands Bank
i Hinnerup

 

Vi glæder os til at tage godt imod dig!

Ring eller skriv
8630 3350 
hinnerup@djurslandsbank.dk

Jernbanegade 18A • 8382 Hinnerup

Jan
8630 3351

Signe
8630 3356

Heidi
8630 3355

Morten 
8630 3353

Gert
8630 3354

Gitte
8630 3352

Helle
8630 3357



www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

Merkurvej 1, Søften, 8382 Hinnerup
E-mail: klemmensen@webspeed.dk 
Tlf. 86 98 70 21

Aut. kloakmester/murermester 
René Klemmensen
Mobil 40 76 70 21 

Murerfirmaet Klemmensen ApS

TILSLUTTET

Murerarbejde, jord- og kloakarbejde, flisearbejde, tagarbejde
udføres ved nybygning, til- og ombygning, reparationer

SØFTEN SMEDE- og MASKINVÆRKSTED

Niels Peter Ogstrup
Skolevej 9
8382 Hinnerup

Tlf.: 86 98 51 41 
Mobil: 21 72 90 00 

info@soeftensmede.dk 
www.soeftenvvs.dk



	  

Tlf.:	  51	  88	  97	  07	  

Mail:	  linefalch.dans@hotmail.com	  

facebook.com/danseskolen	  

www.danse-‐skolen.dk	  

	  
	  

	  

	  

Dans for alle hver onsdag i Søften 
Forsamlingshus

HINNERUPCLAUS HVASS

Kingos Dyreklinik
Dyrlｾge Sｿren Kingo Nielsen
Ekkovej 6, Sｿften
8382 Hinnerup
Tlf.: 60379135
Mail: kingo@kingosdyreklinik.dk
www.kingosdyreklinik.dk

Dyrlægen der elsker dyr, 
Dyrlægen dyrene elsker



HENRIK BRØNDSTED
GRAFISK DESIGN

Hostrupsvej 8
8260 Viby J.
T: 2237 7615
M: has@stofanet.dk
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Greenlight er en god sammensæt-
ning af fem friske fyre, som alders-
mæssigt spænder fra 40 til 60 år.
Vi har alle fem gennem livet spillet 
musik i forskellige sammenhænge, 
noget mere professionelt end andet, 
dog har vi alle den tilgang til musik-
ken, at vi forsøger at lægge os så 
tæt op af originalen som muligt.
Alsidig dansemusik – og på sætlisten 
finder du kunstnere som Thomas 
Helmig, Gnags, Daniel Powter, Rob-
bie Williams, Eric Clapton, Henning 
Stærk og mange andre.

Tjek os ud på: www.greenlight-music.dk

Hold din fest lokalt i Søften 
Forsamlingshus 
Booking via Tilsynførende telefon 50390820 

www.soeften-forsamlingshus.dk/bestilling
Facebook: https://www.facebook.com/softenforsamlingshus



Bak op om den frivillige 
bestyrelse!!! 
Betal dit årlige kontingent J 

Mobile pay 50390820 (skriv gadenavn og nr 
som reference) 
Konto no 6112-9042599298
Personligt 100 kr. Husstand 200 kr.

Dit bidrag gør en stor forskel, et skulderklap til den 
frivillige bestyrelse og vi kan med din støtte foretage 
flere forbedringer. 

Plan for istandsættelse 
af de 2 lejligheder over 
Forsamlingshuset

Bestyrelsen arbejder pt på:

• Istandsættelse af de 2 lejligheder
• Nye Toiletter
• Forskønnelse udenom arealet
• Terrasse foran Cafeen
• Nye vinduer til den grønne stue
• Udskiftning af fuger (murværket)
• Vedligehold at taget
• Ny flagstang


