Foreningen ”Sulelængens Venner” – Nyhedsbrev Marts 2018
Dette Nyhedsbrev mailes til alle 2017-medlemmer. Vi takker de 70 medlemmer, som allerede har fornyet medlemsskabet for 2018, og håber, at flere følger efter. Bestyrelsen satser på mindst lige så mange
medlemmer i 2018 som i 2017, hvor vi rundede de 150 medlemmer. Tak til jer alle for det! Kontingentet
for 2018 er uændret 100 kr. pr. person.
Beløbet kan indsættes på foreningens konto 6880-1082667 (Totalbanken i Tommerup)

God generalforsamling lørdag den 24. marts. Efter den netop afholdte generalforsamling fortsætter den
nuværende bestyrelse uændret. Ingrid Henriksen og Else Marie Kristensen var på valg, og blev genvalgt med
applaus for en to-årig periode. Formand Ingrids beretning kan læses på side 2-3 nedenfor.

Musik & Brunch lørdag den 21. april kl. 11-13. Jan Olsen og Henrik Hylle underholder.
Jan Olsen præsenterer sig selv og Henrik Hylle således: ”Den erfarne fynske sanger & sangskriver Jan Olsens
varemærke er hans på én gang rå & følsomme vokal og stemningsmættede sange i krydsfeltet mellem rock,
blues, folk & swing. Med på scenen er Olsens mangeårige musikalske legekammerat, den fænomenale
guitarist og producer Henrik Hylle, som mange vil huske fra den succesfulde pop/rockgruppe COLORBLIND.
Olsen & Hylles på én gang rå og intime duo setup giver tæt publikumskontakt, og musikken veksler med korte,
humoristiske anekdoter – bl.a. om inspirationen bag sangenes farverige fortællinger”.
Tilmelding til vore Musik & Brunch-arrangementer er som sædvanlig nødvendig af hensyn til indkøb
og borddækning mv. Og entrépriserne (incl. Brunch og underholdning) er som sidste år 150 kr. for
medlemmer af foreningen og 200 kr. for ikke-medlemmer

Øvrige Musik & Brunch-arrangementer i 2018 bliver: 26. maj, 16. juni, 11. august, 8. september samt
6. oktober. Vi fortæller nærmere om disse arrangementer i april måneds nyhedsbrev.

VELKOMMEN TIL SÆSON 2018 I SULELÆNGEN I MAGTENBØLLE

Tilmeldinger til vore arrangementer, og forespørgsler:
– email: magtenboelle@gmail.com – tlf./sms: 2961 5859
http://www.magtenboelle.dk/foreningen-sulelaengens-venner/

Sulelængens Venner – beretning 2017
Velkommen til de fremmødte. Det har igen været et forrygende år. 2017 har budt på mange arrangementer
og stort engagement.

Bestyrelsesarbejde: Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Ingrid Henriksen (formand), Jørgen Bjerring
(kasserer), Bent Hartwig, ElseMarie Kristensen, Agnete Sommerlund (ny), Niels Henrik Wolf ( suppleant) (ny),
Carl Søren Sommerlund – revisor
I det forgangne år har der været afholdt bestyrelsesmøder her på gården - fortrinsvis formiddagsmøder, hvor
vi har drøftet - som de i foregående år - kontingent, medlemstal, indhold i diverse arrangementer, fondsansøgninger, nyanskaffelser mm. Der foreligger referater fra møderne

Arrangementer 2017
Igen har der været seks Musik & Brunch - arrangementer (perioden april-oktober)
De optrædende har været: Morten Øberg / Morten Norddal - sublimt saxofonspil, Kongero – fem svenske
acapellasangerinder, Christian Alvad / Anna Wirsèn – dansk /svensk guitar/sang, Tommy Corfixen – Leonard
Cohen fortolkning, MC Hansen / Chano – sangposen fuld, Mads Toghøj – causeri over ældre og nyere kendte
sange
Vi havde endnu engang forsøgt at sammensætte et så alsidigt program som muligt. Det tror vi på! Det er
heller ikke de samme gæster, der deltager hver gang - det kan naturligvis skyldes andre forhold, men vi
sætter alsidigheden højt. Alle arrangementer har været godt besøgt.
Af andre arrangementer skal nævnes seks aftenarrangementer:
To på hinanden følgende aftner med det cubanske ægtepar: Cofra Dia. Den første aften var i samarbejde
med Stjernegård Rejser, idet mange af deres gæster har besøgt netop Cofra Dia på Cuba. Det blev to dejlige
aftener. Derudover en aften med mexicansk band: Bola Suriana – syvmands orkester, som har gæstet os en
gang tidligere. Den 5. maj havde vi Italiensarrangement med Filippo Gambetta og Carmelo Rosso - accordion
og klassisk guitar. Desuden Foredrag om Australien ved Ingrid og Jørgen
Kunstaften ved diverse kunstnere, der havde arbejdet i Assens Kommune i sept – de fortalte om deres
baggrund, værker og ophold
Ved de fire arrangementer blev der trakteret med sandwich og øl, vand, vin. Italiensaften fik hele armen med
dejlige italienske småretter.
En lørdag aften med Sunday Carma fra Fåborg måtte desværre aflyses – grundet manglende tilslutning.
Derudover har vi været værter for to arrangementer i forbindelse med Æblefestival i Assens. Torsdag i uge 42
havde vi besøg af Anja Præst Trio. Desværre var der meget få tilhørere. Lørdag i samme uge dannede vi
ramme for afslutningen af Æblefestivallen: diverse værksteder, underholdning (bla. Harping Wolf), cafe…
Desuden har der været aktivitet hos de ældre i ”Aktive Ældre” med æblemosteri
Vores mål for alle arrangementer er, at de er interessante og værd at komme til – nogle, vi selv ville have lyst
at bruge vores tid på…

Økonomi
Årsregnskabet 2017 viser et overskud på ca 4000 kr. Det er vi glade for, idet vi har bibeholdt vore lave priser
ved arrangementerne. Regnskabet bliver gennemgået under punktet regnskab

Nyanskaffelser/fondsmidler
Af nyanskaffelser kan nævnes indkøb af flere plaider og installering af elpaneler (cafévarmere) i Sulelængen
Fondsmidler: Tuborgfondet har igen været gavmilde og givet 10.000 kr. til elpaneler/cafévarmere

Medlemmer
Vi er stolte af, at vi 2017 har haft 156 medlemmer. I 2016 var tallet 73. En kraftig forøgelse

Frivillige hjælpere
Uden den frivillige indsats var det ikke muligt at give vore gæster så god en behandling, som de får. Faste på
holdet har i år været: Lisbet og Bent Hartwig, Agnete og Karl Søren Sommerlund, Britta og NH Wolf, Susanne
Jung Jensen og Else Marie Kristensen. Tusind tak for indsatsen.

Markedsføring / PR
Vi prøver at gøre os ”bemærkede” i de organer, der er gratis. Jørgen står primært for al PR / presseomtale.
Desuden sender han flittigt nyhedsbreve til alle medlemmer af foreningen. Tak for det.
Ingrid deltager stadig i KulturForum Assens´ møder.

Kommende sæson
Der er aftalt M&B-arrangementer: den 21.4.:Jan Olsen & Hylle (rock, blues, swing, pop), den 26.5.: Degas
(brasilianske rytmer), den 16.6.: Tommerup ”jazzmen” (tro det, eller lad være: jazz), den 11.8.: Braoinin Band
(skotsk, irsk, keltisk folkemusik), den 8.9.: Louise Støjberg & Martin Rauff (country, folk), den 6.10.: Calum
Stewart (keltisk folkemusik)
Arrangement i august: ”Musik & Farver” – i landskabet. I samarbejde med Stenia & Jorge Degas , CulturArte
Puslespillet er endnu engang gået op. En del udøvende kunstnere henvender sig til os – udfordringen er
økonomien!
Sluttelig kan nævnes: Vi har i det små indledt et samarbejde med CulturArte i Køng. Måske kan et sådant
smitte af på begge vore ”aktivitetshuse”
”Glad Mad” har igen i år under Else Maries ledelse haft fællesspisning i perioden maj-sept. Også her har der
været god tilslutning.
Susanne Følleslev har udstillet malerier i længen i hele 2017. Det pyntede, så der er lavet aftale med to kunstnere i den kommende sæson: Elsemarie Øllgård og Emmy Nellemann.
Og så er vi lidt stolte: fire musikere var nomineret til Danish Music Awards Folk 2017. De tre HAR optrådt her
hos os – nr. fire kommer til september…. Og hun VANDT!!!
Tak for et godt år 2017. Til alle medlemmer skal lyde en tak for jeres positive omtale af os til andre – I er de
bedste ambassadører, vi kan have!!

Ingrid Henriksen (formand)

