
SULELÆNGEN I MAGTENBØLLE DEN 1. AUGUST kl. 12-17 

Find os på https://www.sulelaengen.dk/ - ALLE ER VELKOMNE – GRATIS ADGANG! 

  

 
Et DCU-cykelløb med start-/målområde i Vissenbjerg går 8-10 gange gennem Magtenbølle den 1. august fra 

kl. ca. 10 – 17. I den anledning sørger Sulelængen i Magtenbølle for underholdning og lidt fortæring fra kl. 

12 -17. Kaffe, kage, øl, vin, vand + lidt brød og pålæg mv. kan købes til fair priser.  

Når cykelfeltet cirka hvert tredje kvarter cykler gennem Magtenbølle, HEPPER VI! Derimellem er der under-

holdning og andre adspredelsesmuligheder, f.eks. mark- og skovvandring og fremvisning af Sulelængen og 

den firelængede bondegård med flot orangerie (”ægte fynsk idyl”) 

Kl. 12 (cirka): Ottemands-bandet ”Unico” underholder. Unico består af voksne, der har en psykisk nedsat 

funktionsevne. Bandet har spillet til mange fester og på festivaler for handicappede. Flere medlemmer har 

spillet i andre bands. Unico vandt HGP 2019 Handicap musik Grand Prix. Der BLEV ikke afholdt HGP i 2020 

Kl. 13:30 (cirka): Trioen ”Mens Vi Venter” underholder. Haarbybandet leverer med ’charme, selvtillid og fynsk 

dialekt’ musik inspireret af danskpop og folk-pop med tekster, som er en hyldest til hverdagslivets trummerum 

Kl 15 (cirka): Simon Kempston. Den skotske trubadur 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”. Simon Kempstons 

guitarspil er eminent og hans ofte melankolske sange er heldigvis krydret med en vis humor. 

Bemærk: (Arrangementet er støttet af Assens Kommune – tak for det) 

Magtenbøllevej vil være ensrettet en stor del af dagen pga. cykelløbet. For at komme til Magtenbølle skal man komme 

SYDFRA, altså fra Tommerup-Skalbjergsiden – IKKE fra hovedvejen. 

Parkering kan foregå på Lyholmvej (”Skt Jørgens Plads”), til venstre når du kører op mod planteskolen 

Tilmelding til arrangementet er nødvendigt på magtenboelle@gmail.com  

Yderligere info: Jørgen Bjerring, Sulelængen i Magtenbølle, tlf. 2961 5859 – magtenboelle@gmail.com  

(Ret til ændringer i programmet forbeholdes) – følg os på Facebook: ”Sulelængen i Magtenbølle” 
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