Foreningen ”Sulelængens Venner” – Nyhedsbrev til medlemmerne april 2018
Dette Nyhedsbrev mailes til foreningens 119 medlemmer, som har betalt kontingent i 2018. Som medlemmer
får I et lille ”forspring” med tilmeldinger til vore arrangementer, idet vi først om nogle dage sender pressemeddelelse mv. til den vestfynske lokalpresse + andre interesserede…
God sæson-åbning lørdag den 21. april. Musik & Brunch-sæsonen 2018 startede i lørdags. Vejrguderne var
med os. Og det var både brunch’en og musikken også. Jan Olsen og Henrik Hylle leverede rigtig godt samspil
og sam-syng. Dejligt med en så god ”åbnings-ceremoni”. Vi føler os sikre på, at de publikummer, som fyldte
Sulelængen i lørdags, har fået smag for mere…
Info-aften om Bosnien-og-Hercegovina onsdag den 16. maj 2018. Kun godt to timers flyvetur fra Billund
lufthavn ligger Sarajevo, hovedstaden i Bosnien-og-Hercegovina. 20 kultur- og naturinteresserede fynboer
oplevede den 27.-31. marts 2018 en lille del af Bosnien-og-Hercegovina. Mange danskere tager på
campingferie i Kroatien med den smukke Adriaterhavs-kyst. Færre oplever de andre ex-jugoslaviske
republikker som f.eks. Bosnien-og-Hercegvina. Det er synd… - se indbydelse s. 2. (OBS! Tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb af sandwiches mv.).

Musik & Brunch lørdag den 26. maj kl. 11-13. Xiame Dégas Trio underholder.

- Roots & Worldmusik - Drømmen om den tropiske brasilianske varme bringer smil og godt humør.
Dansk brasilianske Xiame Dégas (vokal/akk. Guitar) og broderen Balalli Dégas (percussion) og dansk-togoianske
Johanna Agbedoglo (vokal) underholder. https://www.xiamedegas.com/

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

Sulelængen i Magtenbølle indbyder til info-aften om Bosnien-og-Hercegovina
Onsdag den 16. maj kl. 18:30 – 21 (ca.) sætter vi fokus på Bosnien-og Herzegovina.
Tyve fynboer deltog i en ”Kultur- & Natur-tur” til Sarajevo og Mostar i Bosnien-og-Hercegovina i slutningen af marts
2018. Vi viser en kort video (5 min.) og fotos fra turen.
For blot 25 år siden var der en blodig borgerkrig i ex-jugoslavien. Krigen i Bosnien foregik 1992-95, og hovedstaden
Sarajevo var belejret og blev beskudt af serbiske styrker fra de omkringliggende bjerge. Arrene og indtrykkene fra krigen
er fortsat tydelige, f.eks. på spændende museer, og i bybilledet med både totalrenoverede bygninger, men også med
ruiner og skudhuller på utallige beboelsesejendommes facader.
Aftenens program:
Kl. 18:30 – 19:00: Sandwich og et glas øl/vin
Kl. 19:00 – 19:45: Video og fotos + fortællinger fra turen.
Kl. 19:45 – 20:30: Edin Colic, flygtning fra Sarajevo, fortæller om Sarajevos belejring og flugten til Danmark. Edin vil
også fortælle om situationen på Balkan i dag. Slovenien og Kroatien er medlemmer af EU i dag. Hvad med f.eks.
Bosnien-og-Hercegovina og Serbien? Endelig vil han fortælle om oplevelsesmuligheder for turister i B-og-H.
Kl. 20:30 – 21:00: Poul Hvid-Jensen, tidl. leder af integrationsindsatsen i Odense kommune fortæller om kommunens
indsats og den senere repatrieringsindsats for bosniske flygtninge.

Sted: Sulelængen i Magtenbølle, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg
Entré: 50 kr. (inkluderer en sandwich + et glas øl/vin/vand)
Alle er velkomne. Begrænset antal pladser, ”Først-til Mølle-princippet”.

Tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb af sandwiches mv.
– tilmelding til: magtenboelle@gmail.com , eller sms 2961 5859

