
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev vedr. juni 2021 
Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de 149 personer, som 

pr. nu har betalt kontingent for 2021. 

 

HÉR HAR I JUNI MÅNEDS TRE 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 Nils Mogensen Svalebøg, cellospilleren Ida Riegels, som for 

øjeblikket cykler ”Tour de Fyn” med sin cello på ryggen. Endelig optræder den kendte klovn Arne Bjørk, som mange 

store og små har oplevet i Lotzes Have i Odense ved sommertide. Tilmelding nødvendig; begrænset antal pladser til 

den indendørs cellokoncert. 

 

Lørdag den 12. juni kl. 11-13: Musik & Brunch  

“The French Connection” underholder med franske cabaretsange mv. 

Kan du ikke forstå fransk? Ikke noget problem; sangerinden Elisabeth Llopis er god til at fortælle lidt om de forskellige 

sange, og derudover er musikkens sprog for alle åbne hjerter  – Elisabeth Llopis akkompagneres af Finn Lindholm 

Nielsen. Tilmeldinger modtages!  

 
 

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

kreeret af musikeren 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 nødvendig – begrænset antal pladser 

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 

Coronapas skal fremvises ved indgangen til vore indendørs arrangementer, så længe disse regler gælder. ”Først til 

Mølle”-princippet gælder for alle arrangementer, og tilmeldinger indtil nu til juni måneds arrangementer ER registreret 
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