
Enggaarden i Magtenbølle har flot Sule-

længe og spændende orangerie  

Vore kulturelle aktiviteter, Musik & Brunch mv. 

foregår også i vort orangerie, som ligger i direkte 

tilknytning til Sulelængen. Det giver mulighed 

for nye spændende aktiviteter og flere anvendel-

ser af Sulelængen og naturen i det smukke land-

skab, i alt 9 ha som hører til Enggaarden  

Vi glæder os til at præsentere det hele for dig!

 
 

 
Et kommende udendørs-arrangement, ”Blues i Bak-

kerne” lørdag den 7. september 2019 bliver ”sjovt 

og anderledes - det lover vi! Sæt kryds i kalenderen! 

Arrangementer august-oktober 2019  

 
10. august kl. 11-13: Musik & Brunch. The Quiggs 

(dansk-skotsk duo) underholder. Entré incl. brunch og 

underholdning 150 kr. (medlemmer af foreningen ”Su-

lelængens Venner”. Ikke-medlemmer 200 kr.)  

 

7. september kl. 12-17: ”Blues i Bakkerne” – Gratis 

koncerter med HP Lange med Band”, Harpin’ Wolf 

& The Black Sheep samt Evil Sons Of The Blues 

(Støttet af bla. Assens Kommune og Nordeafonden) 

Medbring klapstol og godt humør!  

14. sept. kl. 11-13. Musik & Brunch med Jesper Buhl, 

akk. af Britt Krogh Grønnebæk. Entré incl. brunch og 

underholdning 150 kr. for medlemmer af foreningen 

”Sulelængens Venner”. Ikke-medlemmer 200 kr. 

24. sep. kl. 19. Forfatter mm. Birgitte Possing debatterer 

om ”Argumenter imod Kvinder”. (Se dagspresse mv.) 

26. sept. kl. 19. Artist Talks. Gæstekunstnere i Assens 

Kommune fortæller om deres kunst. (Se dagspresse)  

5. okt. kl. 11-13. Musik & Brunch med FAZE’N’MIR. 

Entré incl. brunch og underholdning 150 kr. for med-

lemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”. Ikke-

medlemmer 200 kr. 

19. okt. Æblefestival i Magtenbølle. Underholdning, 

æblemostning, æblerkagekonkurrence mm.; gratis entré

  

20. okt. kl. 15. Søndagsmatiné med Lasse & Mathil-

de. Entré 125 kr. (medlemmer af foreningen ”Su-

lelængens Venner”. Ikke-medlemmer 150 kr.). 

Find på vores hjemmeside arrangementer, som eventuelt  

ikke er i denne folder. Se www.magtenboelle.dk 

Velkommen i Sulelængen i 

Magtenbølle 
Vi vil have ”Liv på Landet” 

 

Om Magtenbølle Enggaard og 

”Sulelængens Venner” 

Magtenbøllevej 94 

5492 Vissenbjerg 
 

 

www.magtenboelle.dk 

Facebook: ”Sulelængen I Magtenbølle” 

 

e-mail: magtenboelle@gmail.com  

Tlf.: 3025 2794 // 2961 5859 

 

http://www.magtenboelle.dk/
http://www.magtenboelle.dk/
mailto:magtenboelle@gmail.com


Om Sulelængen i Magtenbølle 
Magtenbølle Enggaard ligger centralt i Magtenbølle 

by, en lille landsby 15 km. vest for Odenses centrum 

og 4 km. øst for Vissenbjerg by. Magtenbølle Eng-

gaard er indbegrebet af ”fynsk idyl”, og på gården 

findes en sulelænge, som 2008-2014 er blevet reno-

veret og udbygget. Sulelængen fungerer som ”kultur-

hus” med maleriudstillinger, musik og foredrag. 

Til Sulelængen / ”Enggaarden” hører 9 ha jord (en 

vigtig del af kulturhistorien). Dette giver også mulig-

heder for kultur- og naturoplevelser.   

 

 

Sulelængen i Magtenbølle blev i 2012-13 indviet 

som kultur- og samlingshus med musik og anden 

underholdning. I 2014 dannedes foreningen ”Su-

lelængens Venner”.   

 

Sulelængen står til rådighed for almennyttige ak-

tiviteter, som bidrager til Liv på Landet.        

Andre foreninger, privatpersoner mv. med gode 

ideer til brug af sulelængen er velkomne til at ret-

te henvendelse til formanden for ”Sulelængens 

Venner”, Ingrid Henriksen:  

ingrid.henriksen@live.dk – tlf. 3025 2794 

Foreningen ”Sulelængens Venner” har til 

formål 

- at iværksætte kulturelle arrangementer og events 

(musik, foredrag, udstillinger, litteraturkredse mv.) i 

”Sulelængen” på Enggaarden i Magtenbølle  

- at arbejde med og igangsætte konkrete projekter el-

ler emner, som aktive medlemmer af foreningen er 

interesseret i at fremme. Sådanne projekter behøver 

ikke nødvendigvis kun at være ”kulturelle”, men kan 

omfatte projekter, som fremmer iværksætteri, bære-

dygtighed, social ansvarlighed, naturoplevelser mv. 

Bestyrelsen består af:   

Ingrid Henriksen, Magtenbølle (Formand)  

Jørgen Bjerring, Magtenbølle (Kasserer, PR mv.) 

Else Marie Kristensen Magtenbølle (Brunch mv.) 

Agnete Sommerlund, Bellinge (”Det Hele”)  

Bent Hartwig, Korup (”Det Hele”)  

Alle, som støtter op om foreningens formål er vel-

komne som medlemmer, og vi håber på ”aktiv delta-

gelse” til vore generalforsamlinger, hvor årets aktivi-

teter vil blive drøftet. Ordinær generalforsamling af-

holdes i januar kvartal. 

Bliv medlem i Foreningen ”Sulelængens Venner”. 

Kontingent 100,- kr. pr. person. Foreningen har ca. 

160 medlemmer. Bliv del af en succes!   

Bank: Totalbanken: konto 6880-1082667  

MobilePay: 38193   

Husk at angive navn + e-mailadresse  

Vi vil have ”Liv på Landet”, primært med ”Mu-

sik & Brunch”arrangementer, men også andre 

aktiviteter (foredrag, events, udstillinger), som 

kan have interesse. Har du en event, hvor du kan 

bruge os og vore lokaler, så kontakt os! 

Kulturhistorien og ”Det gode Liv på Lan-

det”   

Den firelængede gård med bindingsværk og strå-

tag var for 200 år siden ”typehuset” i landskabs-

billedet på Fyn Sådan er det ikke mere… 

Enggaarden i Magtenbølle er en af de få velbe-

varede firelængede bindingsværksgårde på Fyn. 

Ejerne viser gerne gården frem. Den kan efter af-

tale med ejerne og foreningen Sulelængens Ven-

ner benyttes til almennyttige formål (kunst/kul-

tur, møder, receptioner og andet). Kontakt os! 

OBS! Til en del af vore arrangementer kræves 

forudgående tilmelding – af hensyn til indkøb, 

borddækning osv. Mail magtenboelle@gmail.com, 

så kommer du på vores mailingliste og får direkte 

besked om aktiviteter og ekstra-arrangementer, 

priser, tilmeldingsfrister osv.  

Foreningen Sulelængens Venner har åbnet mu-

ligheder for gode oplevelser til vores publikum, 

og bidrager til godt ”Liv på Landet”. 

 

Nyhed: ”Oplevelses-gavekort”. Vi udsteder gave-

kort til oplevelser hér. Spørg til mulighederne! 
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