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SØFTEN LOKALREVY
i/s SØFTEN BAGSTRÆBERE

Søften Revy 2018
Så vender vi skuden og synker!
Forsamlingshuset gik på grund! Skuden blev vendt, og
vi fik en ny kaptajn og en besætning, som er klar til at
tage fat! Og Bagstræberne de synker. Det kan man jo
gøre på flere måder. Vi vælger de sjove!
Søften Revyen er en af de rigtig gode anledninger, vi
har, til at mødes og opleve fællesskabet. Det, synes vi,
er rigtig godt og vigtigt.
Når du læser dette, er vi i gang med at producere tekster,
øve sange og sketcher. Musikken øver, der bliver syet kostumer, scenen forvandles. Der kommer tjek på lyd og lys.
Der tænkes i servering til revyen. Rigtig mange ildsjæle og
frivillige er i gang igen og glæder sig helt vildt til at vise,
at det at øve sig og forberede sig gør, vi når i land!
Lad os le, forarges, undres og blive rørt sammen. Det
er nemlig det, en revy kan.
Vi vil gøre vort til, vi får en dejlig oplevelse sammen.
På gensyn til november!
I/S bagstræberne

PROGRAM
Lørdag den 3. november kl 13.00
Generalprøve; Bænkeforestilling
Pris 75 kr. (købes ved indgangen)

Lørdag den 3. november kl 18.00
Premieren; Velkomstdrink, Spisning, Forestilling
og Greenlight spiller op til dans
Pris 350 kr. (billetter købes i forsalg)

Tirsdag den 6. november kl 18.30
Hverdagscafe; 3 x smørrebrød
Pris 185 kr. (billetter købes i forsalg)
Forestilling starter klokken 19.30

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

Fredag den 9. november kl 18.30
Spisning, Forestilling
Pris 250 kr. (billetter købes i forsalg)

Lørdag den 10. november kl 18.00
La última noche; Velkomstdrink, Spisning, Forestilling
og Headeggs spiller op til dans
Pris 350 kr. (billetter købes i forsalg)
NOTE: Evt ledige pladser til den enkelte forestillinger
kan købes helt frem til forestillingen ved indgangen.
Evt ring 23215431 (Jesper Voss)
Billetsalget begynder: lørdag den 18. August kl. 10.00
Ved teltet på sportspladsen (SGF´s Sports og Sommerfest)
Resterende billetter sælges ved henvendelse til Revyen
på mail eller Facebook, eller personlig henvendelse
i Forsamlingshuset hver torsdag fra 17.00 til 18.00,
efter Sommerfesten.
E-mail: soeftenforsamlingshus@gmail.com
Hjemmeside www.soeften-revyen.dk
Facebook: www.facebook.com/soeftenrevy

Murerfirmaet Klemmensen ApS
TILSLUTTET

Merkurvej 1, Søften, 8382 Hinnerup
E-mail: klemmensen@webspeed.dk
Tlf. 86 98 70 21, fax 86 98 70 91
Aut. kloakmester/murermester

René Klemmensen
Mobil 40 76 70 21
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
ogstrup@youmail.dk
www.soeftenvvs.dk

CLAUS HVASS

HINNERUP

Dans for alle hver onsdag i Søften
Forsamlingshus
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Søften Auto

- Vi tager os af din bil!

Søften Auto tilbyder alle former for autoreparation, herunder klargøring
til syn, dæk og dækservice, rustbekyttelse, reperation af glasskader og
udbedring af skader m.m. Når du får lavet service hos os beholder du
fabriksgarantien på din bil.
SØFTEN AUTO ApS
Omega 8, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 52 01, gitte@soeftenauto.dk

For everything your car needs.

HENRIK BRØNDSTED
GRAFISK DESIGN
Hostrupsvej 8
8260 Viby J.
T: 2237 7615
M: has@stofanet.dk

Headeggs, det populære Østjyske band, spiller op til
dans om lørdagen.

Bestyrelsen for Søften
Forsamlingshus skriver:
Bak op om byens hus og den
frivillige bestyrelse
Betal dit årlige kontingent J
Dit bidrag gør en stor forskel og er et skulderklap til
den frivillige bestyrelse. Med din støtte kan vi foretage
flere forbedringer på byens hus.

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

Plan for istandsættelse af de 2
lejligheder over forsamlingshuset
Da vi, i bestyrelsen, må sande, at vi på nuværende
tidspunkt, ikke kan få en stor nok bevilling til at kunne
renovere vores to lejligheder, har vi valgt en anden
tilgang til projektet.
Vi mangler derfor frivillige til genopfriskningen af
lejlighederne. Desuden leder vi efter et køkken, gerne
brugt, som kan installeres i den ene lejlighed.
Så hvis du har hænderne godt skruet på, vil donere et
brugt køkken eller bare har lyst til at hjælpe med at
male eller lign. så giv lyd på:
soeften.fh.bestyrelse@gmail.com

Nyhedsbrev
Bestyrelsen har oprettet et nyhedsbrev til Søften
forsamlingshus, for at kunne informere om events,
arrangementer og tiltag som vi arbejder på.
Så gå ind og tilmeld dig på linket:
http://www.soeften-forsamlingshus.dk/nyhedsbrev
få gerne dine naboer med J

