
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev oktober 2022 
Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”. Vi er pr. NU 238 medlem-

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

 

 

SØNDAGSMATINÉ DEN 2. OKTOBER KL. 15 – 16:30 (ca.)  

 

Snyd ikke jer selv for sæsonens sidste søndagsmatiné.  

Vi forventer en stor musikalsk oplevelse med den dansk-tyske 

trio Nevesta’s Voice.  

I 2021 vandt trioen to priser ved Danish Music Awards Roots-

show i Tønder: “Årets nye Rootsnavn” og “Årets Rootsalbum” 

(CD’en “Mother’s Tongue” med vuggeviser og moderskabet 

som temaer).  

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

lemmer af foreningen Sulelængens Venner; ikke medlemmer 

150 kr.  

Tilmelding er ønskelig til magtenboelle@gmail.com 

 

MUSIK & BRUNCH LØRDAG DEN 8. OKTOBER KL. 11-13 (CA.) 

 

Maja og Klaus underholder.  

Den gode, enkle fortælling, de store følelser og retten til 

at være menneske med alt hvad dertil hører, er historien, 

som de fortæller med musikken. 

Maja & Klaus udgav i april 2021 debutpladen ”Chasing 

Dreams On The Go” 
 

Entré, incl. brunch og underholdning, 175 kr. for 

medlemmer af foreningen Sulelængens Venner; ikke-

medlemmer 225 kr. – Tilmelding nødvendig! 

 
ÆBLEFESTIVAL OG HP LANGE (SOLO) MED GUMBO DEN 22. OKTOBER 
Kl. 14 – 17: Familievenlige aktiviteter og hygge i Sulelængen i Magtenbølle. Gratis entré for børn og voksne. 

Kaffe, kage, øl, vin, vand, æblegløgg mv. til fair priser.  

Lav glaskunst indendøre med Helle Birck Mikkelsen, og få omdannet dine medbragte æbler til lækker, 

friskpresset æblemost. (Medbring evt. gerne egen emballage; ellers kan praktiske 1- og 2½ liters plastikdun-

ke købes på stedet). (Vi sælger også friskpresset æblemost, så længe lager haves).  

Kl. 18:00: HP Lange serverer sin hjemmelavede gumbo (amerikansk sydstats-ret) og underholder efter-

følgende solo. Entré 175 kr. incl. spisning og underholdning. Ikke-medlemmer 225 kr. Tilmelding nødvendig.  

Mere info? Ring til Ingrid (3025 2794) eller Jørgen (2961 5859) 

 

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 
 

http://hplange.dk/
http://hplange.dk/
http://www.sulelaengen.dk/

