
Program	för	hösten	2017	
Här	 är	 höstens	 planerade	 aktiviteter.	 Håll	 utkik	 på	 hemsidan,	
facebooksidan	och	anslagstavlorna	för	mer	information!	
	

Frågetävling	med	musik	-	Musikquiz	
Fredagen	 den	 6/10	 klockan	 18.30	 öppnar	 vi	 och	 klockan	 19.30	
börjar	quizen.		Sätt	gärna	ihop	ditt	lag	innan	du	kommer.	Kommer	
du	 själv	 finns	 det	 alltid	 någon	 för	 dig	 att	 bilda	 lag	 med!		
Du	tar	själv	med	det	du	vill	dricka.	
	

Höstmarknad	lördag	28/10	kl	11-15	
Fokus	är	på	närproducerat	och	närliggande	företag.	
Mycket	mat	hoppas	vi	på	och	även	lite	”inte	ätbart”.	Vi	kommer	att	
servera	god	soppa	och	bröd	såväl	som	fika.	Låter	det	lite	kryptiskt?	
Det	 är	 meningen	 för	 att	 ni	 skall	 bli	 lite	 nyfikna.		
Mera	info	kommer	lite	i	taget	och	vi	hoppas	att	vi	ses	där	och	då!	
Hjärtligt	välkomna!	

Info	Kicki	0708740159	

Ingemar	Lind	onsdag	1/11	kl	19	
Ingemar	 kommer	 att	 visa	 stillbilder	 med	 rubriken	 "Fåglar	 i	
folktron".	Därefter	blir	det	film	och	årets	ämne	är	"Ett	antal	episoder	
som	jag	lagrat	på	en	speciell	plats	i	min	hjärnas	minnesarkiv"	
Film	och	foton	finns	till	försäljning	och	kaffepannan	är	varm.	
Hjärtligt	välkomna!	
(Ta	med	alla	ni	känner	så	överraskar	vi	Ingemar	med	publikrekord!)	
	
	
	
	
	

					Följ	Sörtorpa	Fritidsförening		
på	Facebook	och	på	Instagram	#sortorpa	

															Då	missar	du	ingenting	som	händer	på	Sörtorpa!	
	

			 	
	 	

Julpyssel	
Den	 26/11	 träffas	 vi	 för	 att	 pyssla	 inför	 advent	 och	 jul!		
Alla	 är	 välkomna	 kl	 10.00,	 material	 finns	 att	 köpa	 till	
självkostnadspris	
	

Poängpromenad	med	jultema	
Söndagen	 den	 2/12	 är	 det	 tomtevandring!	 Starten	 är	 i	
Sörtorpagården	mellan	klockan	17.00	och	17.30.	
Det	kan	vara	bra	att	ha	med	sig	en	egen	ficklampa	för	att	se	de	
juliga	 tipsfrågorna	 som	 finns	 efter	 vägen.	 Kanske	 kommer	
även	 tomten	 att	 finnas	 på	 plats,	 passa	 på	 att	 ta	 med	 din	
önskelista!	

Barnteater	–	Den	röda	tråden	
Den	10/12	kl	11	är	det	familjeföreställning	för	barn	3-5	år	i	
Sörtorpagården,		40	kronor	för	stora	och	små	

	
Vill	du	själv	ordna	någon	aktivitet	som	är	öppen	för	alla	

besökare?	Då	kan	du	få	möjlighet	att	hyra	
Sörtorpagården	gratis	till	detta.	Hör	av	dig	till	någon	i	

styrelsen!	

För	mer	information	
Håll	utkik	på	anslagstavlor,	facebook	och	hemsidan.		

Kommer	det	fler	aktiviteter	eller	om	det	blir	några	ändringar	
är	det	här	du	läser	om	det!	

	
Alla	aktiviteter	är	öppna	för	alla	så	länge	inte	annat	anges!	
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STORT	TACK	till	alla	som	var	
med	vid	årets	
SÖRTORPADAG!		

Ingen	nämnd,	ingen	glömd.	
/Styrelsen	

Vill	 du	 bli	 medlem	 i	 Sörtorpa	 och	 ta	 del	 av	 förmånerna	 det	
innebär?	 Som	 medlem	 kan	 du	 ta	 del	 av	 alla	 våra	 evenemang,	
hyra	 Sörtorpagården	 till	 ett	 förmånligt	 pris	 och	 du	 stödjer	
arbetet	med	att	hålla	en	lokal	bygdegård.	
Medlemskap	kostar	100	kr/år	för	enskilda	medlemmar	och	250	
kr/år	 för	 ett	 familjemedlemskap.	 Ett	 familjemedlemskap	
omfattar	 två	 vuxna	 och	 hemmaboende	 barn	 upp	 till	 18	 år.	
Använd	plusgirokonto	55	65	88-2	
Ange	namn	och	 födelsedatum	på	 samtliga	medlemmar	 samt	er	
adress	via	e-post,	se	adress	nedan.	
	
Vid	frågor	kontakta	Kerstin	på	324	79	eller	info@sortorpa.se	

Rekord	på	Sörtorpadagen!		
Vilken	 fantastisk	 uppslutning	 det	 blev	 på	 årets	 Sörtorpadag!	
Cirka	1	200	besökare	innebar	att	det	tidigare	rekordet	från	2015	
nu	 slogs	 med	 50	 personer!	 Det	 är	 väldigt	 roligt	 att	 så	 många	
kommer	 och	 det	 är	 härligt	 att	 se	 hur	 området	 under	 några	
timmar	verkligen	fylls	av	människor,	unga	som	gamla.	
	
Vi	i	styrelsen	vill	passa	på	att	tacka	alla	er	som	på	olika	sätt	gör	
att	 vi	 faktiskt	 kan	 genomföra	 detta,	 för	 oss,	 stora	 evenemang!		
Alla	ni	som	hjälper	till	–	före,	under	och	efter	evenemanget	–	gör	
en	 jätteviktig	 insats	 för	 föreningen.	 Vilket	 även	 ni	 gör	 som	
genomförde	 uppvisningar:	 Olle	 med	 fårvallningen,	 Lines	
hundskola,	Partille	Trialklubb	och	alla	traktorer	i	traktorparaden.	
Tack	också	till	våra	utställare,	sponsorer	samt	naturligtvis	alla	ni	
som	besökte	oss!		
	
Som	ni	kan	se	här	i	Sörtorpas	Röst	har	vi	många	andra	aktiviteter	
och	 evenemang	 förutom	 Sörtorpadagen,	 vi	 hoppas	 att	 ni	 vill	
komma	till	oss	fler	gånger	under	året.		Välkomna!	
/Pernilla	
	


