
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev marts 2021 
 

Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer (2020 og 2021)) af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de 125 

personer, som pr. nu har betalt kontingent for 2021. Om kontingentfornyelse 2021, se nedenfor, tak 

 

MUSIK & BRUNCH LØRDAG DEN 24. APRIL KL. 11-13 - ”TWANG” UNDERHOLDER 

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 24. april. 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). OBS! 

Entrébetaling kan vente til vi har ”grønt lys” til at gennemføre den. (Entré incl. brunch og underholdning: 150 kr. for 

medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”; ikke-medlemmer 200 kr.) 

GENERALFORSAMLING. Som nævnt i februarnyhedsbrevet, har bestyrelsen besluttet at lægge generalforsam-

lingen fredag den 9. april kl. 18:30. Cirka 1. april fortæller vi hvor og hvordan generalforsamlingen forventes at foregå. 

(Vi håber, at coronareglerne tillader, at den kan foregå i Sulelængen i Magtenbølle). 

 

NY HJEMMESIDE. Sulelængen i Magtenbølle har fået sin egen hjemmeside: https://www.sulelaengen.dk/ - Har 

nogen lyst og evner til at gøre hjemmesiden mere ”levende”, hører vi gerne fra jer.   

Vi leverer al tekst + fotos, så det er ”teknisk hjælp”, som vi gerne modtager 

  

KONTINGENTFORNYELSE 2021. Cirka 3/4 af medlemmerne 2020 har fornyet kontingent (100 kr. pr. person) 

for 2021 – 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. Da det er ulovligt at sende jer en liste over medlemmerne, så spørg, 

hvis I er i tvivl, om I allerede har betalt kontingent.  

http://www.twang.dk/om-twang/
https://www.sulelaengen.dk/

