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Styrelsen 2014Styrelsen 2014Styrelsen 2014Styrelsen 2014    
Ordf:  Douglas Nilsson, tel. 0709-489133 
Vice ordf:   Johan Börjesson, tel. 0733-448854 
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 Håkan Andersson 
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Kalender  Kalender  Kalender  Kalender      
OktoberOktoberOktoberOktober    ----    DecemberDecemberDecemberDecember        

 

Ljusvandring söndag 2/11 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 18/11 kl 19.00 
Vi hjälps åt att städa hela fritidsgården och därefter 
bjuder föreningen på fika.   
 

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

Familjeträff med julpyssel  
söndag 7/12 kl 10.00-ca 13.00 
Vi gör pynt till julfesten. Efter julfesten får de som 
vill ta med sig pysslet hem. Föreningen bjuder på 
fika. Anmälan  senast 3/12  till Anne (tel. 0702-
590299) eller Tina(tel.  0733-481474) 
 

Julfirande söndag 14/12 kl 14.00 
Vi samlas i gamla skolan där vi börjar med att klä 
granen. Sedan blir det dans runt granen, julkaffe 
med lotterier. Syföreningen har även dragning i sitt 
teckningslotteri och sedan hoppas vi på att tomten 
tittar förbi.   
 

Glöm inte att ta med en liten julklapp till ditt barn, 
namna den och lämna den i tomtens säck vid 
ankomst.  
 

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

Medlemsavgifter 2014Medlemsavgifter 2014Medlemsavgifter 2014Medlemsavgifter 2014        
    

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 Vill du hyra Satserups Vill du hyra Satserups Vill du hyra Satserups 
Fritidsgård?Fritidsgård?Fritidsgård?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.  

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

Julkalendrar 
Föreningen säljer i år Bingolottos julkalendrar där 
man kan vinna bl.a. kontanter och resor.  
Pris: 100 kr /st. Är du intresserad av att köpa, 
kontakta Anders Hellrup. 


