


REVY 2022
2022:  
• Vi  placerede os på Verdenskortet i Tour de France!  
 Vi var mega seje!
• Der var Olympiske Vinterlege.
• Tyskland underskrev sin kapitulation i Reims. 2. verdens- 
 krig sluttede dermed endeligt i Europa.
• Rusland invaderer Ukraine. Så ØH !!!
• Statsministeren.( Det venter vi lige med) !!!
• SAS.( Den skal vi lige have landet)
• Nov.22! i/s Søften Bagstræbere melder klar til lokalrevyen:

 Er du til gas, piller eller fyre? 

Og, Vi har Breaking News! 
Nye kræfter har meldt sig på banen.
På scenen supplerer Jennie, Mette og Nanna, Søren, Dorte 
og Jesper. Derudover støtter Aske, op om vores dygtige 
og kendte kræfter bag scenen og i teknikken. Det er nye 
indsprøjtninger, som vi glæder os til, og som vi er stolte 
over, at kunne præsentere jer for.

Der har været afholdt møder, der er blevet meldt ind med 
ideer og de første tekster er i hus. Fra august går vi i øve 
og produktionsmode. Det er der DU /I kommer ind. For!!!!!!

Revybilletterne sættes nemlig til salg ved Sportsfesten, 
lørdag d. 20. august  mellem 10 og 12. på boldbanerne 
ved klubhuset.
Derefter vil de resterende blive solgt på:  
billet@soeften-revyen.dk

Vi gør os umage med både; mad, musik, scenografi, suffli, 
personale, tekster, kostumer, og sceneshow!
Det kribler og krabler i os. Vi glæder os til at vise en ny 
omgang Revy, og håber I har lyst til at deltage. Lav en 
vejfest! Hold jeres fødselsdag. Bak op om Søften og de 
traditioner vi har.

Er du til gas, piller eller fyre?

På gensyn og god sommer. 
På vegne af i/s Søften Bagstræbere.

Gea Johansen

Bandet Local Heroes er som navnet antyder samlet 
omkring det lokale. Med base i Søften, Skjoldelev og 
Foldby er de lokale helte helt lokale.

Bandet blev samlet for 3 år siden for at spille til sports-
festen i Korsholm IF, en tradition der kommer til at fort-
sætte og med et endnu større repertoire. 

Bandets 6 medlemmer har spillet i et utal af forskellige 
bands igennem mange mange år, men i orkesteret Local 
Heroes mødes de omkring det lokale og det nære.

Local Heroes spiller blandet pop og rock fra 60’erne til i 

dag.

Indlæg til husstandsomdelt Revyfolder 2022.

2022: Vi  placerede os på Verdenskortet i Tour de France! Vi 
var mega seje!
Der var Olympiske Vinterlege.
Tyskland underskrev sin kapitulation i Reims. 2. verdenskrig 
sluttede dermed endeligt i Europa.
Rusland invaderer Ukraine. Så ØH !!!
Statsministeren.( Det venter vi lige med) !!!
SAS.( Den skal vi lige have landet)
Nov.22!  i/s Søften Bagstræbere melder klar til lokalre-
vyen:
 Er du til gas, piller eller fyre?

Og, Vi har Breaking News! Nye kræfter har meldt sig på ba-
nen.
På scenen supplerer Jennie, Mette og Nanna, Søren, Dorte og 
Jesper. Derudover støtter Aske, op om vores dygtige og kendte 
kræfter bag scenen og i teknikken. Det er nye indsprøjtninger, 
som vi glæder os til, og som vi er stolte over, at kunne præsen-
tere jer for.
Der har været afholdt møder, der er blevet meldt ind med 
ideer og de første tekster er i hus. Fra august går vi i øve og 
produktionsmode. Det er der DU /I kommer ind. For!!!!!!

Revybilletterne sættes nemlig til salg ved Sportsfesten, lørdag 
d. 20. august  mellem 10 og 12. 
på boldbanerne ved klubhuset.
Derefter vil de resterende blive solgt på: billet@soeften-revy-
en.dk.
Vi gør os umage med både; mad, musik, scenografi, suffli, 
personale, tekster, kostumer, og sceneshow!
Det kribler og krabler i os. Vi glæder os til at vise en ny 
omgang Revy, og håber I har lyst til at deltage. Lav en vejfest! 
Hold jeres fødselsdag. Bak op om Søften og de traditioner vi 
har.
 Er du til gas, piller eller fyre?
venter lige om hjørnet. Rigtig god sommer alle sammen.
På vegne af i/s Søften Bagstræbere.
   Gea Johansen.



PROGRAM
Lørdag d. 05. november kl. 13.00
Generalprøve; Bænkeforestilling. 
Der sælges kaffe, øl og vand mm. i baren. 
Pris 75 kr. (købes ved indgangen) 

Lørdag d. 05. november kl. 18.00
Premieren; Velkomstdrink, Spisning, Forestilling. 
Og så er der BAL t. Local Heroes. 
Pris 325 kr. (billetter købes i forsalg)

Tirsdag d. 08. november kl. 18.30
Hverdagscafe; 3 stk. Luksus-smørrebrød, Forestilling. 
Hyggesnak og stille musik i højttaleren. 
Pris 225 kr. (billetter købes i forsalg) 
Forestilling starter klokken 19.30

Onsdag d. 09. november kl. 18.30
Hverdagscafe; 3 stk. Luksus-smørrebrød, Forestilling. 
Hyggesnak og stille musik i højttaleren. 
Pris 225 kr. (billetter købes i forsalg) 
Forestilling starter klokken 19.30 

Fredag d. 11. november kl. 18.30
Fredagscafé; Lækre TAPAS, Forestilling.
Hyggesnak og stille musik i højttaleren. 
Pris 275 kr. (billetter købes i forsalg) 

Lørdag d. 12. november kl. 18.00
Sidste forestilling; Velkomstdrink, Spisning, Forestilling. 
Og så er der BAL t. Local Heroes.  
Pris 325 kr. (billetter købes i forsalg) 

Billetsalget starter LØRDAG d. 20. August 
kl. 10.00-12.00
På boldbanerne ved klubhuset!

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



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

HINNERUPCLAUS HVASS



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!

Aarhusvej 22 8382 Hinnerup
Tel. 86297975/40796829



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

Aarhusvej 22 8382 Hinnerup
Tel. 86297975/40796829



Vores kunder  
er mennesker.
Det er vi også.

Vi lever i mødet.

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


