
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev maj 2022 
 

Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner” – Vi er pr. NU 193 medlemmer 

i foreningen. Betragt de nyhedsbreve, som I modtager i 2022 som jeres ’medlemsbevis’ 

 

MUSIK & BRUNCH LØRDAG DEN 11. JUNI ER UDSOLGT  

 

Vi er kede af, at vi har måttet sige nej til flere ’trofaste publi-

kummer’, som er kommet for sent med deres tilmeldinger. 

 

Vi lukker max. 50 publikummer ind til vore indendørskoncer-

ter – flere deltagere risikerer at give dårlige oplevelser for 

nogle. 

 

I kan finde ”Eight Days A Week”s meget omfattende koncert-

turné hér – men kun ét sted på Fyn har tilsyneladende fundet 

dem interessante, nemlig Sulelængen i Magtenbølle 😊 

 

 

MEDLEMSTILBUD ”1+1 KONCERT” 
 

 

Giv en god oplevelse til din ven eller nabo: Hvert medlem kan 

gratis invitere én person, som ikke allerede er medlem, med 

til en eller flere af vore tre søndagsmatinéer i juli måned.  

Vores idé er, at I måske har gæster eller gode naboer derhjem-

me eller i sommerhuset, som I har tid og lyst til at invitere 

med til en oplevelse her.  

Entré incl. kaffe, kage og underholdning er 100 kr. for med-

lemmer af foreningen Sulelængens Venner; som sædvanlig 

betaler ikke-medlemmer 150 kr. i entré; men ikke hvis de 

inviteres af jer! – så kommer de ganske gratis med, som en 

gave fra jer! 

 

Læs mere om de tre søndagsmatinéer hér  
 

 

Og I får lige en ’staldfidus’, idet vi forventer fuldt hus til et sær-arrangement torsdag den 18. august – se mere her. Synes 

man det ser interessant ud, bør man nok reservere plads inden længe, da en større gruppe fra Nyborg er forhåndstilmeldt 

allerede nu. 

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god pinse og grundlovsdag 

  

 

Sulelængen i Magtenbølle, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg 

www.sulelaengen.dk  

 

Konto: 6880-1082667 

MobilePay: 38193 

 

Sulelængen i Magtenbølle er støttet af bla. Statens Kunstfond 

 

https://www.eightdaysaweek.dk/#Section2
https://www.eightdaysaweek.dk/#Section2
https://usercontent.one/wp/www.sulelaengen.dk/wp-content/uploads/2022/05/PLAKAT_A4_JULI-AUGUST.pdf
https://usercontent.one/wp/www.sulelaengen.dk/wp-content/uploads/2022/05/Sulelaengen_18_August_2022_PM.pdf
http://www.sulelaengen.dk/

