
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev marts 2022 
 

Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de af jer, som allerede 

har betalt kontingent for 2022. Betragt de nyhedsbreve, som I modtager i 2022 som jeres ’medlemsbevis’ 

 

 

KONTINGENTFORNYELSE 2022. 141 medlemmer (svarende til 2/3 af medlemstallet i 2021) har allerede nu, næsten to 

måneder før sæsonstarten den 30. april, fornyet kontingent for 2022  – tak til jer alle for det! 

 

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 10. MARTS 2022 KL. 18:30. Vi minder om den ordinære generalforsamling.  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af Årsregnskab 2021 

4. Indkomne forslag (Der er ikke indkommet forslag) 

5. Valg til bestyrelsen (Ingrid Henriksen og Peder Fredskild er på valg. Ingrid Henriksen modtager genvalg. Peder 

Fredskild stiller sit mandat til rådighed for andre, som måtte have mere tid end Peder til at indgå i bestyrelsen 

og i gruppen af frivillige). 

6. Valg af suppleant og af revisor 

7. Eventuelt 

Traditionen tro er der lidt smørrebrød og en kold fra kassen (el.lign.) umiddelbart efter generalforsamlingen. Af hensyn 

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

 

SÆSONPROGRAMMET 2022. Nu har bestyrelsen næsten hele sæsonprogrammet 2022 klar. Musik & Brunch-arrange-

menterne har ligget fast siden november, og en del spændende ting er blevet tilføjet på vores seneste møde den 22. 

februar. En oversigt over datoer og kunstnere finder I på vores hjemmeside https://www.sulelaengen.dk/kommende-

arrangementer/ - eller på Facebook ”Sulelængen i Magtenbølle”.Er I i tvivl om noget, så send Jørgen en mail: 

magtenboelle@gmail.com eller ring 2961 5859 

 

BLUES I BAKKERNE DEN 3. SEPTEMBER. Bestyrelsen har drøftet forholdet mellem ’tradition’ og ’fornyelse’. ’Traditio-

nen’ består i, at Working Mojo underholder igen i år, ’fornyelsen’ består af Nisse Thorbjørn (velkendt på den danske 

Blues-scene) og de to bands Blues-Brew (med blæsere) og The Thrill, som i februar i år optrådte på Dexter i Odense. 

Hvis nogle af jer savner HP Lange på listen, så kan vi afsløre, at han optræder solo i forlængelse af Æblefestivalen i 

Magtenbølle den 22. oktober. HP Lange serverer også mad, nemlig Gumbo, som efter sigende har sin oprindelse i den 

amerikanske sydstat Louisiana 

 

 

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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