Foreningen ”Sulelængens Venner” – Nyhedsbrev til medlemmerne august 2018
Dette Nyhedsbrev er dit ”medlemsbevis”. Nyhedsbrevet mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens
Venner”. Alle nyhedsbreve lægges dog også op på hjemmesiden http://www.magtenboelle.dk/nyhedsbreve/

1. Et særligt arrangement onsdag den 29. august kl. 19:30: ”Mongoliet i Magtenbølle”
Snyd ikke jer selv for en helt speciel oplevelse: mongolsk strubesang. Den mongolske strubesanger Hu har
optrådt et par gange i Sulelængen i Magtenbølle. Nu er han igen i Danmark, og vi har fornøjelsen at kunne
præsentere ham igen. Vi gør det hele nemt for os selv og jer: Kom blot til koncert kl. 19:30 (dørene åbnes kl.
19:15). Entré kr. 100, inkluderer en kold øl eller et glas vin

2. ”Japan i Magtenbølle” – eller ”I Bertelsens Fodspor” torsdag den 30. august kl. 18:30
- foredrag præsenteret af Majbrit Grundtvig, Jytte Steensgaard og Helle Sehested
Japan er bl.a. kendt for templer, teknologi og sushi, men Japan er også et spændende land at vandre i. Hør om en vandring
på den japanske pilgrimsrute Shikoku 88, som du måske kender fra udsendelserne med Mikael Bertelsen på DR2.
Vi fortæller lidt om Japan generelt, om oplevelser og steder på vandreturen og om nogle af de andre steder i Japan, som
vi besøgte. Der bliver desuden lejlighed til at købe japanske øl, sodavand og sake.

Spar aftensmaden derhjemme. De Japanske Haver i Vøjstrup (Fyn) leverer sushi, nudelsuppe, sake og øl.
Entré, incl. sushi eller nudelsuppe: Kr. 125,- Tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb mv.
Oplys ved tilmelding, om du ønsker sushi eller nudelsuppe med kylling eller fisk (valg af ret er bindende).

3. Musik & Brunch lørdag den 8. september kl. 11-13. Louise Støjberg/Martin Rauff -duo underholder. Louise Støjberg blev kåret som ”Årets Folkesanger” foråret 2018. (Inden da havde vi lavet aftale med
hende… 😊)

Husk også det familievenlige arrangement: ”Musik & Farver i Landskabet” søndag den 16. sept. kl. 13

