
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev vedr. juli 2021 
Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de 157 personer, som 

pr. nu har betalt kontingent for 2021. Betragt modtagelse af vore nyhedsbreve som jeres ”medlemsbevis” 
 

HÉR HAR I JULI MÅNEDS TO ARRANGEMENTER – og det tredje, som er flyttet til 1. august 

 

Søndag den 11. juli kl. 15:00 byder på søndagsmatiné med 

den populære dansk-skotske duo ”The Quiggs”. Nogle af jer ken-

der allerede ”The Quiggs” fra tidligere optrædener i Sulelængen. 

Og formentlig er I alle enige om, at de sagtens kan genopleves. 

Deres repertoire er meget stort, og deres sam-sang og -spil særdeles 

smukt. Stephen Quiggs fortid i den populære trio The McCalmans 

taler for sig selv, og at danske Pernille Quigg efter et studieophold 

i Irland slog pjalterne sammen med Stephen, har vi alle god grund 

til at glæde os over.  

Entré (inkl. kaffe og kage) 100 kr. for medlemmer af foreningen 

Sulelængens Venner. Ikke-medlemmer 150 kr.  

 

 
 

Søndag den 18. juli kl. 15:00 Den fynske fotograf Nils Mo-

gensen Svalebøg fortæller om sit karriereskift "Fra fotograf til lire-

kassemand". Publikum indføres i et musikalsk foredrag om presse-

fotografen, der endte som lirekassemand, om lirekassen som instru-

ment, lirekassens historie og historien om lirekassemænd og lire-

kassemusik. 

Gratis entré, og gratis kaffe og kage. Alle er velkomne; tag na-

boen eller feriegæsterne med. Tilmelding nødvendig - "Først til 

mølle". (Arrangementet er støttet af Realdania som led i deres "Byd 

Indenfor"-kampagne) 

 

Søndag den 1. august kl. 15:00 Den skotske trubadur Simon 

Kempston underholder. Simon Kempston har turneret i 35 lande og 

har benyttet den lange corona-nedlukning i Skotland til at lave en 

ny CD: ”Hand On My Heart”. Simons guitarspil er eminent og hans 

– ofte – melankolske sange er heldigvis krydret med en vis humor. 

Læn jer tilbage over kaffe og kage i Sulelængen denne søndag 

eftermiddag, og glæd jer lige så meget som Simon over, at han nu 

er tilbage på livets landevej. 

Entré (inkl. kaffe og kage) 100 kr. for medlemmer af foreningen 

Sulelængens Venner. Ikke-medlemmer 150 kr. 

 

GØR SULELÆNGEN EN STOR TJENESTE: KLIK IND PÅ VORES HJEMMESIDE. https://www.sulelaengen.dk/ - så kommer 

vi længere op i googles ’søgehierarki’   

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

Sulelængen i Magtebølle er støttet som koncertarrangør af Statens Kunstfond – tak for det 
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