
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev oktober 2022 
Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”. Vi er pr. NU 246 medlem-

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

 

 

GLØGG, ÆBLESKIVER OG EVT. JULETRÆ DEN 18. DEC. KL. 14  

Traditionen tro inviterer bestyrelsen alle medlemmer til en hyggelig og hurtig kom-sammen, hvor der 

serveres gløgg og æbleskiver i porten på den gamle bondegård. 

Som sædvanlig er der også mulighed for at skove et juletræ ’så længe lager haves’. (Gran har vi i rigelige 

mængder til alle fremmødte). 

 

Som sædvanlig vil vi gerne have tilmeldinger på forhånd af hensyn til indkøb af gløgg og æbleskiver. 

 

PS. For at præcisere: Dette er et gratis tilbud til alle medlemmer (incl. gratis juletræ, hvis man finder et, 

man er tilfreds med). Men I er velkomne til at tage børn/børnebørn/naboer med, hvis de kunne være 

interesseret i at blive bragt i lidt ’landlig julestemning’ her på den gamle bondegård… 

MUSIK & BRUNCH-DATOER I 2023 

 

Bestyrelsen har fastsat følgende datoer for Musik & Brunch-

arrangementerne i 2023:  

 

22. april, 13. maj, 10. juni, 12. august, 23. september og 7. 

oktober. Vi er i fuld gang med at finde de rigtig gode musi-

kere, som skal optræde ved disse arrangementer. 

 

Navne og datoer offentliggøres på www.sulelaengen.dk 

inden jul 

 
STATENS KUNSTFOND STØTTER FORENINGEN MED 25.000 KR. I 2023 

 

Statens Kunstfond har for et par uger siden meddelt os, at vi i 2023 får 25.000 kr. i støtte. Vi 

er stolte og glade over denne anerkendelse, da vi ikke tidligere har modtaget et så stort beløb 

fra Statens Kunstfond. (De seneste år har vi modtaget 15.000 kr.) 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 30. MARTS 2023  
Bestyrelsen har fastsat datoen for den årlige generalforsamling.  

Den afholdes torsdag den 30. marts 2023 kl. 18:30 i Sulelængen i Magtenbølle. Som sædvanlig bydes der på 

’en let anretning’, f.eks. smørrebrød el.lign. 

Find foreningens vedtægter og meget andet info på foreningens hjemmeside: www.sulelaengen.dk  

 

 

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 
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