”Sulelængens Venner” - Nyhedsbrev til vore medlemmer august 2017
Kære medlemmer, nu er vi alle måske ved at bevæge os fra "sommerferie-mode" til "Musik-med-mere-mode". I hvert
fald har vi et omfattende program i august måned i Sulelængen i Magtenbølle. Vi håber at se mange af jer til et eller
flere arrangementer...
Lørdag den 19. august kl. 11-13: "Musik & Brunch". Præst og musiker Tommy Corfixen fortolker Leonard Cohensange. Med-akkompagnetør er Kenneth Reiner. Pris, incl. brunch er som sædvanlig 150 kr. for medlemmer af
"Sulelængens Venner". Tilmelding er som sædvanlig også nødvendig. Hidtidige tilmeldinger er registreret.
Tirsdag den 22. august kl. 18:30 – 21:00 (ca.) er der EKSTRA-KONCERT med den cubanske "Dúo Cofradia". (billetterne til den ordinære koncert den 21. august blev revet væk). Vi starter med sandwich incl. en øl/vand, hvorefter
underholdningen starter ca. kl. 19:30. Hele herligheden koster 150 kr. - tilmelding er som sædvanlig nødvendig af hensyn
til indkøb, borddækning mv.
Onsdag den 30. august kl. 18:30 – 21:00 (ca.) er der "Mexico i Magtenbølle". Det seks mand store band "Bola Suriana" underholder. (De optrådte også i Sulelængen tilbage i oktober 2013 – vi glæder os til gensynet og gen-høret. De
var gode!). Vi starter med sandwich incl. en øl/vand, hvorefter underholdningen starter ca. kl. 19:30. Hele herlig- heden
koster 150 kr. - tilmelding er som sædvanlig nødvendig af hensyn til indkøb, borddækning mv.

Kender du "Glad Mad i Magtenbølle"? (Alle er velkomne, uanset bopæl). Onsdag den 9. august kl. 18-20: "Glad Mad
i Magtenbølle". Else Marie Kristensen og andre ildsjæle laver rigtig god mad. Ideen er, at maden i størst mulig grad skal
være lokal, og gerne også økologisk. "God mad og socialt samvær i et par timer" kunne være overskriften. Pris kr. 50
(børn ½ pris). Der sættes vand på bordene. Øl/vin sælges til fair priser, eller man kan selv medbringe. Alle er velkomne,
men tilmelding til Else Marie er nødvendig af hensyn til indkøb, borddækning mv. (Obs! Kun 30 pladser)
- Else Maries tlf.nr.: 2013 5492 – email: elsemarieeventyr@msn.com

Næste Nyhedsbrev forventes at udkomme den 1. september. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved vore Musik &
Brunch-dage den 16. September og 7. oktober, ligesom vi lørdag den 9. september om aftenen tilbyder et "gang-iden"-arrangement med god mad og musik med det sydfynske band Sunday Karma

Tilmeldinger til vore arrangementer, og forespørgsler:
– email: magtenboelle@gmail.com – tlf./sms: 2961 5859

