
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev April 2021 
Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de 133 personer, som 

pr. nu har betalt kontingent for 2021. 

 

Grundet coronarestriktionerne: Musik & Brunch lørdag den 24. april ændres til 

SMØRREBRØD MED ”TWANG” TORSDAG DEN 20. MAJ KL. 18:30 

Trioen ”Twang” (Peter Banks, Spencer Gross og Thyge Søndertoft Pedersen) underholder! Det bli’r SÅ godt! Og bandet 

er SÅ klar til at give den gas ved Sulelængens sæsonåbning, har de lige bekræftet. 

 

Vi overholder selvfølgelig coronareglerne sådan som de ser ud den 20. maj. Bestyrelsen har besluttet, at vi under alle 

omstændigheder lukker MAX. 30 publikummer ind – og selvfølgelig færre, hvis coronareglerne kræver det. Seriøst 

interesserede bør tilmelde sig nu. ”Først til Mølle”-princippet gælder (og tilmeldinger indtil nu ER registreret)  

Entré incl. smørrebrød, to genstande og underholdning: 150 kr. for medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”; 

ikke-medlemmer 200 kr. 

GENERALFORSAMLINGEN DEN 9. APRIL forløb som den kunne/skulle, dvs. uden fremmøde. Et spørgsmål pr. mail fra 

et medlem vedr. bestyrelsesmødereferater og årsregnskabet er blevet besvaret direkte til medlemmet  

NY HJEMMESIDE. Sulelængen har fået sin egen hjemmeside: https://www.sulelaengen.dk/ - Kig engang!  

 

MUSIK & BRUNCH LØRDAG DEN 29. MAJ. Fynske Fromseier & Hockings har vi haft kig på i flere år. For et år siden 

måtte vi udsætte aftalen – men NU kommer de! (Tilmelding nødvendig – ”Først til Mølle”… 

EN DEJLIG DONATION FRA ENERGI FYNS ALMENE FOND. Den 14. april offentliggør Energi Fyns Almene Fond de 25 

projekter (ud af 335 ansøgninger), der i år modtager støtte fra fonden. Foreningen ”Sulelængens Venner” får tilsagn 

om 100.000 kr. til indretning af et levnedsmiddelgodkendt lokale og et handicaptoilet. Byggeprojekt ventes igangsat 

hen over vinteren 2021-22. Stor tak til fonden, for både økonomisk og moralsk opbakning til vore aktiviteter her! 
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