
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev juli 2022 
 

Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner” – Vi er pr. NU 197 medlemmer 

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

 

Vi arrangerer tre søndagsmatinéer i juli 

3. juli kl. 15: Fromseier-Hockings. Ditte Fromseier og Sigurd Hockings er bare gode. Længere er den ikke! 

Snyd ikke jer selv for kaffe, kage og god underholdning 

10. juli kl. 15: Lindholm og Schønemann. Ditte Lindholm og Jan Schønemann fra det levende svendborg-

ensiske musikmiljø gæster Sulelængen denne søndag. Med sig har de endvidere lettiske Radi Nikitins (percus-

sion) og Preben Duedal Rasmussen (guitar). Vi glæder os! 

24. juli kl. 15: Franck White og Christian Frank. Vi ville gerne have haft duo’en til Blues i Bakkerne 2022. 

Nu bliver de i stedet en form for ”generalprøve” på ”Blues i Bakkerne den 3. september  

MEDLEMSTILBUD I JULI MÅNED: 
 

 

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! 

 

 

 

I august-september – sæt kryds i kalenderne! og læs mere på sulelaengen.dk 

13. august kl. 11: Musik & Brunch med det unge, canadiske violintalent Irish Millie 

14. august kl. 14 – 17 (senest): Dobbeltkoncert med irsk musik 

18. august kl. 18:30: Aftenunderholdning med tapas og LSMR-duo (Louise Støjberg og Martin Rauff) 

3. september kl. 11-17: ”Blues i Bakkerne” 

17. september kl. 11: Musik & Brunch med Harvest Moon 

  

 

Sulelængen i Magtenbølle, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg 

www.sulelaengen.dk  

Konto: 6880-1082667 

MobilePay: 38193 

 

Sulelængen i Magtenbølle er i 2022 støttet af bla. Statens Kunstfond, Assens 

Kommune, Møllerens Fond, Nordeafonden og Ingeniør NM. Knudsens Fond 

 

https://www.sulelaengen.dk/kommende-arrangementer/
http://www.sulelaengen.dk/

