
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev til medlemmerne NOVEMBER 2021 
 

Dette Nyhedsbrev er dit ”medlemsbevis”. Nyhedsbrevet mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens 

Venner”. Alle nyhedsbreve lægges dog også op på hjemmesiden http://www.magtenboelle.dk/nyhedsbreve/   

Pr. nu er vi rekordmange 210 medlemmer, som har betalt kontingent i 2021. Tak for støtten! 

 

10. december kl. 14:30 – 16 (senest): Juletræsarrangement. Det vil glæde bestyrelsen at se mange medlem-

mer til  gløgg og æbleskiver i decemberkulden/-varmen. Kom frisk!  

Vi har juletræer (så længe lager rækker), som formedelst 200 kr. kan ”omveksles” til kontingent 2021. (Altså: 

Køber man et juletræ til 200 kr., har man samtidig betalt kontingent for 2022      )   

Tilmelding er ønskelig af hensyn til indkøb mv., tak – alle er velkomne, også børn/børnebørn mv. 

 

AFTALER MED MUSIKERE 2022 MUSIK & BRUNCH 

30. april Torben Iversen & Kristian Rusbjerg (harmonika) 

21. maj Justine Boesen Trio (lokal lovende ung kunstner) 

11. juni Eight Days A Week (Paul McCartney bliver 80 år i juni) 

13. aug Irish Millie (ungt canadisk fiddle-talent på DK-turné) 

17. sep. Harvest Moon (spændende duo med sjove oplevelser) 

8. okt. Maja & Klaus "Baba" (optrådte ved Blues i Bakkerne 2020) 

 

10. marts 2022 kl. 18:30: Ordinær generalforsamling med smørrebrød og ’en kold’ 

 

15.000 kr. fra Statens Kunstfond i 2022: For nylig meddelte Statens Kunstfond Sulelængen i Magtenbølle, 

at vi lige som i år også i 2022 får 15.000 kr. i støtte derfra. Det gi’r lyst (og mod) til at fortsætte med vore 

sædvanlige aktiviteter, incl. Blues i Bakkerne (3. september 2022), søndagsmatinéer, aftenarrangementer og 

et helt nyt initiativ, som vi håber at kunne fortælle mere om i et nytårsbrev i begyndelsen af januar til jer alle 

 

VIGTIGT: En del af jer har smagt den lækre æblemost, som vi selv producerer i efteråret. Foreningen søger 

fondsmidler til bedre produktionsfaciliteter her på gården – så kan vi ’stor-producere’ æblemost og sælge 

det, og vi får bedre køkken- og toiletfaciliteter til vores normale publikum. Se mere på 

https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2022/levende-fynsk-kulturhistorie-med-frugtmostning-og-mulig-

gardbutik   

- og STEM PÅ PROJEKTET. Vi har brug for i alt 500 stemmer inden 7. februar 2022 for at vi kan komme 

med i puljen af ansøgere til Realdania!  På forhånd TAK! 
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