


Søften Revy 2019
Du er en heldig kartoffel  
– Vi glæder os til at byde vel-
kommen til ”En varm kartoffel.”
 
Bagstræberne er klar igen - vi er på igen. Vi elsker, at 
være på! Vi er i gang, og i år er det: ”En Varm Kartoffel!” 
Vi graver alle de varme kartofler frem, som vi kan finde 
i Danmark og i Søften og omegn.  
Vi vil dyrke vores nye nationalsport, nemlig at lade os 
krænke – vi vil krænke – måske du vil blive krænket? 
Vi vil lege med jeres livsstil og vi skal nok finde noget 
at harcelere over og vi håber, at I vil grine af det sam-
men med os! 
Vi har i den grad holdt øje med nogle af de kendte og 
som forventet, har flere af dem jogget godt og grun-
digt i det. Dem inviterer vi også indenfor. Det kunne jo 
være rigtigt gode emner til dette års revy!
Vi er startet. De første tekster er i hus og flere er på 
vej. Der kommer mere og mere styr på det tekniske og 
alle de praktiske opgaver, som skal løses. 
Hele holdet på scenen, bag scenen, foran scenen og 
udenfor scenen og over scenen har allerede julelys i 
øjnene og er godt i gang med at gøre klar. 
Vi glæder os, og I er inviteret! Kun, hvis I møder op 
kan vi gennemføre den dejlige tradition og mødes til 
REVY i Forsamlingshuset. 
Vi er stolte over endnu engang at kunne byde indenfor 
og håber at I atter vil gå stolte og underholdte hjem 
efter ”En varm kartoffel!”
Gå endelig i startstilling til billetsalget starter i august 
ved Sportsfesten!

God sommer og på gensyn.
På vegne af Søften Bagstræbere/IS 

Gea Johansen



PROGRAM
Lørdag d. 2. november kl 13.00
Generalprøve; Bænkeforestilling. 
Der sælges kaffe, øl og vand mm. i baren. 
Pris 75 kr. (købes ved indgangen) 

Lørdag d. 2. november kl 18.00
Premieren; Velkomstdrink, Spisning, Forestilling. 
Og så er der BAL t. LIVE-MUSIK. 
Pris 300 kr. (billetter købes i forsalg)

Tirsdag d. 5. november kl 18.30
Hverdagscafe; 3 stk. Luksus-smørrebrød, Forestilling. 
Hyggesnak og stille musik i højttaleren. 
Pris 200 kr. (billetter købes i forsalg) 
Forestilling starter klokken 19.30

Onsdag d. 6. november kl 18.30
Hverdagscafe; 3 stk. Luksus-smørrebrød, Forestilling. 
Hyggesnak og stille musik i højttaleren. 
Pris 200 kr. (billetter købes i forsalg) 
Forestilling starter klokken 19.30 

Fredag d. 8. november kl 18.30
Fredagscafé; Lækre TAPAS, Forestilling.
Hyggesnak og stille musik i højttaleren. 
Pris 250 kr. (billetter købes i forsalg) 

Lørdag d. 9. november kl 18.00
Sidste forestilling; Velkomstdrink, Spisning, Forestil-
ling. 
Og så er der BAL t. Live-musik. 
Pris 300 kr. (billetter købes i forsalg) 

Vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere!
 
Billetsalget starter lørdag den 17. August kl. 10.00
Ved teltet på sportspladsen til SGF´s Byfest.

Resterende billetter sælges via mail:
billet@soeften-revyen.dk
 

Hjemmeside www.soeften-revyen.dk
Facebook:  www.facebook.com/soeftenrevy
E-mail: billet@soeften-revyen.dk



HINNERUPCLAUS HVASS



Dans for enhver smag!  

Hver onsdag i Søften Forsamlingshus 
 

Tlf.: 51 88 97 07 

Linefalch.dans@hotmail.com 

Facebook.com/danseskolen 

www.danse-skolen.dk 

 

 

 

 

SØFTEN SMEDE- og MASKINVÆRKSTED

Tlf.: 86 98 51 41
Niels Peter Ogstrup
Skolevej 9
8382 Hinnerup

Mobil: 21 72 90 00
ogstrup@youmail.dk

www.soeftenvvs.dk

HENRIK BRØNDSTED
GRAFISK DESIGN

Hostrupsvej 8
8260 Viby J.
T: 2237 7615
M: has@stofanet.dk



For everything your car needs.

SØFTEN AUTO ApS
Omega 8, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf.:  86 98 52 01,  gitte@soeftenauto.dk

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 
- Vi tager os af din bil!

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 

Murerfirmaet Klemmensen ApS

TILSLUTTET

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



Vores kunder  
er mennesker.
Det er vi også.

Vi lever i mødet.

Jernbanegade 18A | 8382 Hinnerup 
8630 3350 | hinnerup@djurslandsbank.dk



Søften er blevet et mere trygt sted at bo, hvis lynet slår ned, og en nabo, 
ven, søster, bror eller kollega falder om med hjertestop. En ny 
døgntilgængelig hjertestarter er blevet placeret på Søften forsamlingshus. 
Hjertestarteren er et resultat af, at søften forsamlingshus bestyrelse og 
søftens borgere gik 15 ruter ved Hjerteforeningens Landsuddeling den 28 
april og dermed fik en gratis hjertestarter.
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