
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev februar 2022 
 

Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer (2021 og 2022) af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de af 

jer, som allerede har betalt kontingent for 2022. Om kontingentfornyelse 2022, se nedenfor, tak 

 

KONTINGENTFORNYELSE 2022. Næsten ½ af medlemmerne 2021 har allerede fornyet kontingent (100 kr. pr. person) 

for 2022  – tak for det! 

Vi takker også I øvrige, som NU betaler kontingent (100 kr. pr. medlem). Det kan ske til konto 6880-1082667, eller ved 

MobilePay til nr. 38193. (Desværre må vi ikke offentliggøre en liste over medlemmerne – så er man i tvivl, om man 

allerede har betalt kontingent, så spørg pr. mail eller sms, tak (magtenboelle@gmail.com eller sms 2961 5859) 

 

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 10. MARTS 2022 KL. 18:30. Hermed indbyder vil til den ordinære generalfor-

samling, som iflg vedtægterne skal afholdes i januar kvartal. Traditionen tro er der lidt smørrebrød og en kold fra 

kassen (el.lign.) umiddelbart efter generalforsamlingen. Dagsorden følger i næste nyhedsbrev. Af hensyn til indkøb og 

bordopstilling mv. bedes man tilmelde sig pr. mail magtenboelle@gmail.com eller sms 2961 5859 

 

 

ÆBLEMOSTERI PÅ BONDEGÅRDEN. Det er lykkedes foreningen at samle de nødvendige 500 stemmer, som gør, at 

Realdania vil behandle en ansøgning om tilskud til indretning af et levnedsmiddelgodkendt lokale, hvor vi bla. kan 

producere æblemost. Vi forventer at få svar på vores ansøgning i april måned i år. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAM 2022  
MUSIK & BRUNCH Kl. 11 - 13 (ca.)  

DATO  NAVN  

30. april Torben Iversen & Kristian Rusbjerg  

21. maj Justine Boesen Trio  

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

GOD SOMMER!  

13. aug Irish Millie  

17. sep. Harvest moon  

8. okt. Maja & Klaus "Baba"  

 

NÆSTE BESTYRERLSESMØDE 22. FEBRUAR – hvor bla. programmet for Blues i Bakkerne den 3. september lægges fast 

 

 

 

Sulelængen i Magtenbølle, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg 

www.sulelaengen.dk  

 

Konto: 6880-1082667 

MobilePay: 38193 

 

Sulelængen i Magtenbølle er støttet af Statens Kunstfond 
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