
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev Maj 2021 
Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de 139 personer, som 

pr. nu har betalt kontingent for 2021. 

 

SMØRREBRØD MED ”TWANG” TORSDAG DEN 20. MAJ KL. 18:30 – ER UDSOLGT, så vi 

kigger fremad mod sæsonens første egentlige MUSIK & BRUNCH-arrangement 

LØRDAG DEN 29. MAJ KL. 11-13 (CA.) 

FRISKE FYNSKE FROMSEIER*HOCKINGS UNDERHOLDER 

  

Vi overholder selvfølgelig coronareglerne sådan som de ser ud den 29. 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. brunch og underholdning: 150 kr. for medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”; ikke-medlemmer 

200 kr. 

Vi minder endnu engang om vores NYE HJEMMESIDE. https://www.sulelaengen.dk/ - Kig engang! Og find og følg os 

også meget gerne på Facebook: ”Sulelængen i Magtenbølle”: https://www.facebook.com/magtenboelle.dk  

 

YDERLIGERE FONDSMIDLER TIL FORENINGEN ”SULELÆNGENS VENNER”. I april-nyhedsbrevet kunne vi fortælle om 

en donation på 100.000 kr. til et projekt her på gården. I dag kan vi så fortælle, at vi er kommet i en eksklusiv klub af 

modtagere af fondstilskud fra Realdania. Foreningen modtager tilskud på 30.000 kr., som skal bruges på bedre skiltning 

og præsentationsmaterialer i forbindelse med tre ”Byd Indenfor”-arrangementer, hvor vi præsenterer noget af alt det, 

som vi er gode til her på stedet… 

 

JUNI MÅNEDS ARRANGEMENTER  

   

Søndag den 6. juni byder vi Indenfor kl. 13:30 – 16:30 (med økonomisk støtte fra Realdania). Kom med på mark- og 

skovvandring, og bliv underholdt af lirekassemand, cellospiller og professionel klovn. (Familievenligt arrangement; 

gratis entré – alle er velkomne). Tilmeldinger modtages; bemærk begrænset plads til den indendørs cellokoncert 

Lørdag den 12. juni kl. 11-13 (ca.): Musik & Brunch med “The French Connection” – tilmeldinger modtages!  

 

Tirsdag den 15. juni kl. 18:30 – 21 (ca.): ”HP Lange med Gumbo”. Glæd jer til god, spændende aftensmad kreeret af musi-

keren HP Lange, som en del af jer kender fra ”Blues i Bakkerne”. Og når maden er fortæret underholder HP Lange med sit 

one-man-show. Entré incl. spisning og underholdning: 150 kr. for medlemmer; ikke-medlemmer 200 kr. – Tilmelding, tak! 
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