Sulelængens Venner – Nyhedsbrev til vore medlemmer maj 2017
1.

Musik & Brunch lørdag den 20. maj kl. 11-13.
Den svenske kvartet ”Kongero” synger a cappella den 20. maj. Det gør de fantastisk godt – kom og
hør! Prisen er som sædvanlig 150 kr. incl. brunch og musik for medlemmer af foreningen ”Sulelængens
Venner”, medens ikke-medlemmer skal betale 200 kr.

2.

Musik & Brunch lørdag den 10. juni kl. 11-13
Lørdag den 10. juni kl. 11-13: Vi glæder os til at kunne præsentere Christian Alvad og Anna Wirsén. Læs om
dem hér:http://www.quedensgaard.dk/index.php/arrangementer/41-intimkoncert-med-christian-alvad-og-annawirsen?date=2017-05-03-20-00 – priser som nævnt ovenfor.

3. Tilmelding og betaling til vore arrangementer
Tilmelding pr. magtenboelle@gmail.com eller telefon/sms: 2961 5859 er nødvendig til alle vore arrangementer af hensyn til indkøb, borddækning osv., og fordi vi lukker max. 50 publikummer ind.
Vi sender bekræftelse på, at man er tilmeldt, og er glade for betalinger pr. Netbank – men kontant
betaling ved indgangen er også ok. Vi holder løbende øje med indbetalinger på foreningens konto:
6880-1082667
4. Maleriudstilling i Sulelængen.
Susanne Følleslev, autodidakt maler fra Bolbro, udstiller p.t. sine malerier i Sulelængen. Susanne er til stede på
søndag, den 7. maj kl. 10:30 – 16 i Sulelængen. Alle er velkomne!
5.

Foredrag om Australien onsdag den 28. juni kl. 19:30
Ingrid Henriksen og Jørgen Bjerring har en datter og hendes familie i Melbourne, Australien. Ingrid og Jørgen
har været i Australien i alt seks gange, og har rejst på egen hånd eller sammen med familien i en stor del af
Australien. Og ikke alt har været ”badeferie”, så kom og hør og se indtryk fra landet.
Der er gratis entré for medlemmer – ikke-medlemmer 50,- kr. Kaffe, øl, vin sælges til fair priser.
Og husk: Har du en idé til dit eget ”almennyttige arrangement”, hvor Sulelængen vil være velegnet, så kontakt
os. Så finder vi en løsning på den udfordring – Vi vil have Liv på Landet!

God Maj måned til alle fra Sulelængen i Magtenbølle
– email: magtenboelle@gmail.com – tlf./sms: 2961 5859

