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 Carsten Gustavsson 
 Fredrik Ingvarsson 
Suppl:  Carolina Petersson Schildt 
 Martina Nilsson 
 Erwin Herbertsson 
 

Kalender   

Oktober - December  
 

Halloweenvandring, söndag 29/10 kl 18.00. 
Samling vid idrottsplatsen. Vi går ett varv på den 
delvis nedsläckta slingan. Efteråt samlas vi vid en 
brasa utanför klubbstugan vid idrottsplatsen . Om man 
vill kan man ha med sig mat att grilla. 
 

Städkväll, tisdag 21/11 kl 18.00 
Vi hjälps åt att städa fritidsgården inför festen.    
 

80-årsfest, lördag 25/11 kl 18.00 
Se information ovan.     
 

Familjeträff med julpyssel  

söndag 2/12 kl 10.00-12.00 
Vi gör diverse pynt inför julen, som man naturligtvis 
får ta med sig hem. Föreningen bjuder på fika. 
Anmälan senast 26/11 till Anne 0702-590299, eller 
Tina 0733-481474. 
 

Bågskytte 
Måndagar och torsdagar kl. 18.30 på skolan. Ingen 
föranmälan krävs. 
 

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. 100 kr/bok. 
 

Julkalendrar och Sverigelotter 
Föreningen säljer både Bingolottos julkalendrar och 
Sverigelotter. Pris: 100 kr/st respektive 25 kr/st. Är du 
intresserad av att köpa, kontakta Anders Hellrup.  

Medlemsavgifter 2017 
 

Ni som är med på föreningens aktiviteter 
och inte har betalt medlemsavgiften, var 

vänliga och gör det! 
 

Familj  300 kr 
Vuxen 150 kr 

Barn  100 kr (t.o.m. 20 år)  
 

Saknar du inbetalningskort?  
Kontakta Anders Hellrup, tel. 330028 eller sätt in 
avgiften på bankgiro 337-9690 Satserups IBF 
eller Swisha till 123 188 47 66  
 

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.  

Vi firar 80 år! 
 

Föreningens ursprung, Satserups gymnastikförening, startades för 80 år sedan. Det firar 

vi genom att anordna en fest där vi äter höstbuffé från Nillas Catering. Festen går av 
stapeln den 25 november i gamla skolan, med start kl 18.00.  
Alla föreningens medlemmar är välkomna till festen som arrangeras av föreningens festkommitté. Kostnaden 
är 200 kr per vuxen och 50 kr per barn upp till 8 år. Anmälan görs genom att betala in avgiften på föreningens 
Swish eller bankgirokonto. Glöm inte ange namn och hur många vuxna och barn som kommer. I priset ingår 
buffé och kaffe. Var och en tar med sig övrig dryck. Anmälan är bindande och avgiften betalas endast tillbaka 
om evenemanget blir inställt. Sista anmälningsdagen  är 19/11. 


