Foreningen ”Sulelængens Venner” – Nyhedsbrev til vore medlemmer juni 2017
1. Musik & Brunch lørdag den 10. juni kl. 11-13
Vi glæder os til at kunne præsentere Christian Alvad og Anna Wirsén. Læs om dem hér:
http://www.quedensgaard.dk/index.php/arrangementer/41-intimkoncert-med-christian-alvad-og-annawirsen?date=2017-05-03-20-00. Prisen er som sædvanlig 150 kr. incl. brunch og musik for medlemmer

af foreningen ”Sulelængens Venner”, medens ikke-medlemmer skal betale 200 kr.

2. Rundvisning på gården + markvandring for interesserede den 10. juni kl. 13-14
Efter arrangementet den 10. juni kan interesserede få lidt mere at vide om Enggaarden og Sulelængen
i Magtenbølle. Ingrid og Jørgen købte Enggaarden for 24 år siden. Jørgen fortæller lidt om gårdens
historie og viser eksempler på renoveringsarbejder igennem de 24 år. Til Engaarden / Sulelængen hører
9 ha jord i smukt kuperet landskab vest for gården. Vil man med på tur, så medbring fornuftigt fodtøj.
Man ”får fri” kl. 14:00 – eller man kan kl. 14 få ’en kold fra kassen’ + lidt ekstra Sulelænge-snak med
dem, der ønsker det.

3. Maleriudstilling i Sulelængen.
Susanne Følleslev, autodidakt maler fra Bolbro, udstiller fortsat sine malerier i Sulelængen. Kom og tag et ekstra
kig på dem – vi synes, de pynter! 😊 – og der er kaffe på kanden, hvis I ringer i forvejen og aftaler tid.

4. Foredrag om Australien onsdag den 28. juni kl. 19:30
Rejsefortællinger og Power Point-show mm. fra Ingrids og Jørgens i alt seks ferieophold i Australien
Der er gratis entré for medlemmer – ikke-medlemmer 50,- kr. Kaffe, øl, vin sælges til fair priser.
Og husk: Har du en idé til dit eget ”almennyttige arrangement”, hvor Sulelængen vil være velegnet, så kontakt
os. Så finder vi en løsning på den udfordring – Vi vil have Liv på Landet!

5. Eftersommerens og efterårets programsatte Musik & Brunch-aktiviteter
Lørdag den 19. august arrangerer vi igen Musik & Brunch med underholdning og fortolkning af Leonard Cohens
sange. Den 16. sept. og den 7. oktober er også Musik & Brunch-dage. Derudover har vi pr. nu fastlagt ”ekstraordinære arrangementer” med god musik + andet torsdag den 12. oktober og lørdag den 21. oktober. Mere om
disse ting i næste nyhedsbrev.

God Pinse og god sommer til alle medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”
– email: magtenboelle@gmail.com – tlf./sms: 2961 5859

