
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev september(2) 2021 
Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de 209 personer, 

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

 

 

HUSK  
INTIMSCENE MED SMØRREBRØD og CLAUDE BOURBON 
TORSDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 18:30 (Fine anmeldelser 

– se https://www.sulelaengen.dk/kommende-arrangementer/ 
NB! Ændringer i tidspunkt mv. i forhold til seneste nyhedsbrev. 

Claude Bourbon tilbød i 2019 at underholde i Sulelængen med 
guitar og sang. Coronaen skabte lidt bøvl, men nu kan vi endelig 
præsentere ham. Entréen incl. smørrebrød er 150 kr. for med-
lemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”. Ikke-medlemmer 
200 kr. (Der stilles vand på bordene. Øl/vin/sodavand til fair 
priser). (Stadig ledige pladser – men tilmelding nødvendig!) 

  

 

MUSIK & BRUNCH LØRDAG DEN 2. OKTOBER KL. 11-13 
Den fynske folkemusik-duo Svøbsk underholder. Bag Svøbsk 
gemmer sig Jørgen Dickmeiss og Maren Halberg, og i dagens 
anledning (sæsonens sidste Musik & Brunch-arrangement) 
medbringer de den svenske sangerinde Emma Björling, kendt 
fra bla. den svenske a capella-kvartet Kongero. Vi glæder os 
til at sætte trumf på dette arrangement, således at I alle ven-
der sultne tilbage, når Musik & Brunch-sæsonen starter igen 
sidst i april 2022. Entré incl. Brunch 150 kr. for medlemmer 
af foreningen Sulelængens Venner. Ikke-medlemmer 200 kr. 
TILMELDING NØDVENDIG! 

 

 

 
ÆBLEDAG I MAGTENBØLLE LØRDAG DEN 23. OKTOBER 
(Sæt kryds i kalenderen). Kom og fåå mostet egne med-
bragte æbler, nyd en kop kaffe, underholdning og lidt mere 
i Sulelængen, som i dagens anledning omdøbes til Café 
Æblet. Mere info i Oktober-nyhedsbrev til jer alle… 

 

TV-KORUP laver mange gode optagelser i Sulelængen i Magtenbølle. Ældre udsendelser finder I i menuen 

”Populære”, og i de nyeste udsendelser finder I os i alle måneder maj til september 2021 – f.eks. lidt fra 

dette års Blues i Bakkerne hér (Hold Ctrl-tasten nede og klik på linket) – TAK til TV-Korup!  

 

GØR SULELÆNGEN I MAGTENBØLLE 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 Magtenbølle er støttet som koncertarrangør af Statens Kunstfond 

https://www.sulelaengen.dk/kommende-arrangementer/
https://www.tvkorup.dk/sulelaengen-i-magtenboelle/
https://www.tvkorup.dk/sulelaengen-i-magtenboelle/
https://www.tvkorup.dk/september-2021/
https://www.sulelaengen.dk/
https://www.facebook.com/magtenboelle.dk

