
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev februar 2021 
 

Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer (2020 og 2021)) af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de af 

jer, som allerede har betalt kontingent for 2021. Om kontingentfornyelse 2021, se nedenfor, tak 

 

Kære medlemmer (2020 og 2021) af foreningen ”Sulelængens Venner” 

Dette nyhedsbrev er årets første – så godt nytår til jer alle! 

GENERALFORSAMLING. Der er en generalforsamling, som ’spøger’. Bestyrelsen har drøftet situationen og valgt at 

udskyde generalforsamlingen fra fredag den 5. marts til fredag den 9. april kl. 18:30. Vi går ud fra, at alle er indforstået 

med det, selv om foreningens vedtægter siger, at den ordinære generalforsamling skal afholdes i januar kvartal. I et 

marts ved vi mere om coronareglerne – så får I alle en egentlig indbydelse til generalforsamlingen. Ved man allerede 

om man vil deltage i generalforsamlingen, kan man tilmelde sig pr. mail magtenboelle@gmail.com eller sms 2961 5859 

 

KONTINGENTFORNYELSE 2021. Næsten 1/3 af medlemmerne 2020 har allerede betalt kontingent (100 kr. pr. person) 

for 2021, selv om vi ikke har udsendt hverken besked om fornyet kontingent eller ’rykker’ – tak for det! 

Vi takker på forhånd jer, som NU betaler kontingent (100 kr. pr. medlem). Det kan ske til konto 6880-1082667, eller 

ved MobilePay til nr. 38193. (Desværre kan vi ikke offentliggøre en liste over medlemmerne – så er man i tvivl, om 

man allerede har betalt kontingent, så spørg pr. mail eller sms, tak (magtenboelle@gmail.com eller sms 2961 5859) 

 

FORENINGENS ØKONOMI. Coronasituationen i hele 2020 kostede foreningen penge. Men vi skal ikke klage! Vi har en 

ok økonomi (mere om det på generalforsamlingen) i kraft af 1) jeres medlemskontingenter, 2) entréindtægter samt 3) 

tilskud fra fonde, kommune og Statens Kunstråd  

 

SÆSONPROGRAMMET 2021. Bestyrelsen har selvfølgelig haft en del overvejelser om 2021-sæsonen. Coronasituatio-

nen i 2020 gav lidt ekstra at tænke på – og gør det jo fortsat, når der skal laves aftaler med musikere m.fl. Men vi er 

landet på et godt og indholdsrigt 2021-program, som bliver ”spændende”, på den gode måde! 

De velkendte Musik & Brunch-lørdage (6 stk. i alt) fortsætter, og Søndagsmatinéer (2-3 stk.) afholdes i juli måned. Som 

noget nyt arrangerer vi Intimscener (4 stk., på hverdagsaftener).  

Desuden gentager vi den velbesøgte Blues i Bakkerne – som altid den første lørdag i september, dvs. i år den 4. sept. 

I kan se hele programmet på s. 2 – de første tilmeldinger er allerede kommet til enkelte arrangementer. Vi tager imod 

tilmeldinger – og overholder selvfølgelig de corona-regler, som myndighederne måtte udstikke i april og fremefter… 

 

 

Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg, www.magtenboelle.dk 
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DATO KUNSTNERE 

24. april (Musik & Brunch) 
TWANG (Peter Banks, Spencer Gross og Thyge 
Søndertoft Pedersen) åbner sæsonen. Anbefalet af 
Sulelænge-medlemmer. Vi glæder os!  

TORSDAG den 20. maj ("Intimscene") 
Nils Mogensen Svalebøg er sprunget ud som fynsk 
lirekassemand. Han fortæller lirekassehistorier, og 
tager sin den flotteste med 

 

29. maj (Musik & Brunch) 
Fynske FROMSEIER & HOCKINGS  har vi haft kig på 
flere år. NU er det lykkedes!  

 

 

12. juni (Musik & Brunch) The French Connection (find dem på Facebook)  

TIRSDAG DEN 15. juni ("Intimscene") HP Lange med Gumbo (aftensmad)  

JULI-arrangementer… 
(Søndagsmatinéer) 

Cirka 11. juli (dato ej endelig fastsat) Simon 
Kempston 25. juli  

14. august (Musik & Brunch) Bøje & Ewald ("Corona-blues")  

FREDAG den 20. august (Intimscene) Arnie Brown (Faaborg). Medlem af foreningen  

4. september (Blues i Bakkerne) 
Program offentliggøres senere  

11.sep. (Musik & Brunch) Magnifik Duo  

TORSDAG 23. sep. kl. 19 ("Intimscene")  Claude Bourbon (Gammel aftale fra 2019)  

2. oktober Svøbsk  

 

Ovennævnte er fastlagte arrangementer – mere kan komme til.  

Vi orienterer pr. nyhedsbrev om ekstra arrangementer  

- og hen over sæsonen fortæller vi nærmere om indholdet i de enkelte 

arrangementer 
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