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Satserups idrotts- och byaförening

Nummer 20 - 2013 Utgivare:  Styrelsen - Satserups Idrotts- och
Byaförening

Hemsida: satserup.wordpress.com E-post: satserup_ibf@hotmail.com

Styrelsen 2013
Ordf: Fredrik Ingvarsson, tel. 330091
Vice ordf: Ingemar Nilsson, tel. 330060
Sekr: Petter Solding, tel. 330022
Kassör: Anders Hellrup, tel. 330028 
Övr led: Johan Börjesson

Håkan Andersson
Lindha de Capretz

Suppl: Pernilla Andersson
Carsten Gustavsson
Bengt Parmark

Kalender  
September - December 

Aktivitet för barn och ungdomar
Vi spelar bordtennis, air-hockey, biljard m.m. och 
umgås varannan onsdag med start 25/9 och sedan 
fortsättningsvis udda veckor t.o.m. 18/12. Tiden är 
18.30- 20.00 och platsen är Satserups fritidsgård. 
Barn, ungdomar och vuxna är hjärtligt välkomna! 
Eventuellt fortsätter detta även efter nyår. 

Ljusvandring söndag 3/11 kl 17.00
Samling vid idrottsplatsen. Efter vandringen går vi 
till skolan, där vi grillar och umgås. Var och en tar 
med mat och dryck till grillningen. Föreningen 
bjuder på fika!

Städkväll tisdag 12/11 kl 19.00
Vi hjälps åt att städa hela fritidsgården och därefter 
bjuder föreningen på fika.  

Julfirande
I år arrangerar inte syföreningen någon auktion. 
Istället kommer föreningen eventuellt att anordna 
någon typ av julfirande. Idéer och förslag mottages 
tacksamt av Carolina Petersson Schildt 
(samordnare i festkommittén), tel. 330161.

Bågskytte
För nybörjare, tisdag. kl. 19.00 på skolan. Ingen 
föranmälan krävs. Övrig träning sker på torsdagar.

Bakluckeloppis 13/10 kl. 11-13
Loppisen hålls på skolans parkeringsplats. Vill du 
sälja? Kontakta Fredrik Ingvarsson senast 6/10. 
Kostnad för en plats är 50 kr. Föreningen säljer 
fika. 

Elljusspåret och skidspåren
Fr.o.m. den 1/10 kommer spåret att vara upplyst 
från mörkrets inbrott till 22.00 på kvällen. I mån av 
snö kommer skidspåren att köras upp.

Satserupsböcker
Det finns böcker om Satserup kvar. Är du 
intresserad av att köpa, kontakta Anders Hellrup. 

Medlemsavgifter 2013 

Familj 300 kr
Vuxen 150 kr
Barn 100 kr (t.o.m. 20 år) 

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 fritidsgården. 

Efterlysning!
Leksaker och sällskapsspel till fritidsgården 
mottages tacksamt. Sakerna kommer till glädje för 
de barn och ungdomar som träffas varannan onsdag 
i fritidsgården. Kontakta Petter Solding om du har 
något att skänka.
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