”Sulelængens Venner” - Nyhedsbrev til vore medlemmer oktober 2017
Kære medlemmer, pr. nu har mere end 150 personer betalt kontingent i 2017 til Foreningen. Det er vi rigtig
glade for! Vi har haft en rigtig travl august og september med mange gode arrangementer. Det fører for vidt
at omtale dem alle hér. Det hører I om i formandens beretning på generalforsamlingen i januar kvartal 2018
- nu kigger vi fremad!
Lørdag den 7. oktober kl. 11-13: "Musik & Brunch". Mads Toghøj underholder, akkompagneret af Rasmus
Boje-Nielsen (bas, guitar, kor). Tilmelding er som sædvanlig nødvendig. Hidtidige tilmeldinger er registreret.
Arrangementet er næsten udsolgt (kun 10 ledige pladser pr. nu).
Torsdag den 12. oktober kl. 16:00 – 21:00 (ca.) prøver vi noget sjovt: ”Musik & Most”.
Vi har et godt tilbud til alle: Kom med jeres æbler fra haven (eller naboens have) og få dem omdannet til
lækker æblemost. ”Aktive Ældre” (med tilknytning til Sulelængen i Magtenbølle) presser most af æblerne her
på stedet fra kl. 16-18. ”Aktive Ældre” plukker også lidt æbler i lokale plantager, så der bliver smagsprøver
til alle, og mulighed for at købe lidt most
Kl. 18 er der sandwiches incl. en øl/most, hvorefter underholdning med Anja Præst Trio starter kl. 19:00. Hele
herligheden (sandwich incl. en øl/most + underholdning) koster 150 kr. - tilmelding er som sædvanlig
nødvendig af hensyn til indkøb, borddækning mv.
Lørdag den 21. oktober kl. 10-15 er der "Æbledag i Magtenbølle". For fjerde år i træk er der Æblefestival i
Assens Kommune med en masse aktiviteter. Find programmet her (bladr om på s. 8-9, hvis I vil se aktiviteterne
her på stedet) .
Dagen vil være familievenlig – så tag børn og børnebørn med! Bla. er der kl. 13 fed Rhytm’n’Blues med
Harpin Wolf and the Black Sheep. Der er hele dagen gratis entré med caféstemning og spise og drikke til fair
priser i æblets (og humlens) tegn.
Næste Nyhedsbrev forventes at udkomme den 1. november. Her vil vi både kigge lidt tilbage på året, der
næsten er gået, og på 2018, som nærmer sig med faretruende hast.
Ha’ det godt – vi håber at se mange af jer i oktober!
Tilmeldinger til vore arrangementer, og forespørgsler:
– email: magtenboelle@gmail.com – tlf./sms: 2961 5859

