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skolan och våra aktiviteter.  
Apropå aktiviteter …den 4/10 drog, med föräldrars hjälp, föreningen igång en Kubbturnering på Kilhult 
skola. Hela skolan deltog och under förmiddagen spelades och hejades det vilt på skolan. Alla, oavsett 
ålder och klass, fick spela med varandra 
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Hösten är i antågande och det är dags att
skriva in nya aktiviteter i almanackan!

 

VIKTIGT!!!
Tisdag 25 okt kl 1900.

Träffas vi åter i Fritidsgården för att fortsätta diskuterar framtiden för 
byns samlingslokal. Föreningen bjuder på fika.

  

Vi kommer att sälja BINGOLOTT0S ADVENTSKALENDER i år också. Vill du köpa kontakta 
någon i styrelsen.
I mån av snö kommer skidspåren att köras upp som vanligt.

Styrelsen 2011
Ordf: Per Nilsson,  tel. 330082
Vice ordf: Christer Sjunneson tel. 330149
Sekr: Ingrid Gustafsson tel. 330121
Vice sekr       Johan Börjesson tel 330223
Kassör: Anders Hellrup, tel. 330028 
Övr led:  Lotta Saljefeldt  -  Ingemar Nilsson
Suppl: Pernilla Andersson  -  Stefan Emmertz  -  

Carsten Gustavsson

Kalender  Oktober - December

Elljusspåret 
Fr.o.m. den 1/10 kommer spåret att vara upplyst från 
mörkrets inbrott till 22.00 på kvällen.

Bågskytte  
för nybörjare, tisdag. kl. 19.00 på skolan. Ingen 
föranmälan.

Ljusvandring – Sönd den 6/11 – kl. 17.00 
Ta med din egen fikakorg och grillkorv så fixar vi en 
värmande brasa efteråt.

Städkväll tisd 8 nov kl 19.00
Vi hjälps åt att städa hela fritidsgården och därefter bjuder 
Föreningen på fika.

Medlemsavgifter 2011 

Familjekort 200 kr - Vuxen 150 kr - Barn 
100:- (t o m 20 år) 
Vi saknar några medlemsavgifter, kolla att du 
betalat. 
Saknar du inbetalningskort? Kontakta 
styrelsen eller sätt in avgiften på bankgiro 

337-9690  Satserups IBF. 
Glöm inte att fylla i namn, adress och 

födelsedatum på alla personer avgiften gäller!

Vill du hyra Satserups Fritidsgård?

För bokning, ring Marie Nilsson, 
Tel. 330018

På föreningens hemsida, satserup.wordpress.com 
hittar du vad det kostar att hyra och vilka regler 
som gäller för användandet av skolan .

Adventsfest med auktion 18/11 kl 19.00

Auktionen hålls som vanligt i Fritidsgården. 
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