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Høstens store begivenhet for deg som er Liverpool-supporter. 
Liverbirds Moss får besøk av LFCSCSB og Phil Neal. 

 
 
 
 

Kjære medlem i Liverbirds Moss og LFCSCSB! 
 
 
Lørdag 23.oktober får vi besøk av LFCSCSB i anledning supporterklubbens 30-års jubileum. 
 
Supporterklubben er på jubileumsturne til landets største Liverbirds-klubber sammen med 
Liverpoolhjerters Ragnhild Lund Ansnes, og med er også en av de mestvinnende engelske 
spillere gjennom tidene, vår egen Phil Neal.  
 
De fleste har vel sett på hjemmesiden til Supporterklubben at det er kommet ut en bok som 
heter ”Liverpoolhjerter” av Ragnhild Lund Ansnes. Forøvrig en fantastisk bok om Liverpool 
Fotballklubb, spillerne, historier og supporterne som er et ”must” i en Liverpool-supporters 
bokhylle. 
 
Det vil bli boksignering v/Ragnhild L.Ansnes og Phil Neal, på Libris på Amfi-senteret. 
Seinere på kvelden blir det arrangement på Øya Bar for medlemmer med betalt medlemsskap 
for 2010  i Liverbirds Moss eller i LFCSCSB. 
 
Her vil dere møte Phil Neal, Torbjørn Flatin fra Supporterklubben(LFCSCSB) og KOP SHOP 
vil også være der med salg av drakter og andre Liverpool-effekter v/Ole Herman Borgan. Her 
kan du få kjøpt den perfekte julegave til både deg og resten av familien. 
 
Dette vil bli en fantastisk kveld med historier fra boka, Pheal Neal vil fortelle fra sin 
fantastiske fotballkarriere. Torbjørn Flatin vil fortelle historier fra Supporterklubben og 
Ragnhild forteller fra boka si og signerer sammen med Phil Neal. 
 
Det blir også muligheter til å få tatt bilde sammen med Phil Neal og og en av de store 
pokalene Liverpool har vunnet vil være på plass og kan være med på bildene. La ikke 
muligheten gå fra deg. Skaff deg billett og hold av denne lørdagen. 
Dette blir en uforglemmelig kveld, så her oppfordre vi alle som har mulighet til å komme. 
 
 
Det blir begrenset antall billetter, så ”førstemann til mølla”-prinsippet vil gjelde. Det vil bli 
solgt 140 stk. billetter.  
 
 
Se program på neste side og følg med på hjemmeside, facebook og Moss Avis for mer info. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Program for dagen og kvelden: 
 

- Kl.1230-1430 Boksignering på Libris Bokhandle på Amfi Senter Moss. NB! Tidspkt. 
kan bli noe forskjøvet. 

- Kl.1800-1930 Dørene åpnes på Øya Bar for medlemmer med betalt medlemsskap for 
2010 i en av eller begge supp.klubbene. Bill.pris kr.50,-. 

 Boksignering, Muligheter for å ta bilder med Europacup-pokal sammen 
m/Phil Neal, etc..  Rabattert pris på boka ”Liverpoolhjerter”. Kontant 
betaling. 

    
 - Kl.1930-2000  Dørene åpnes for alle med betalt billett. Bill.pris kr.100,- 
    Boksignering fortsetter.  
 
 - Kl.2000-2200  Underholdning m/Ragnhild Lund Ansnes, Phil Neal og  
      Torbjørn Flatin fra Supporterklubben. 
 
 - Kl.2200-2330  Fest og ”mingling” med Gjestene våre. 
 
 - Kop Shop vil være på plass med egen stand v/Ole Herman Borgan.   
 
  
NB! - Barn under 15 år ifølge m/voksne gratis mellom kl.1800-2000.  

  18 års-grense etter kl.2000.  
  

- Husk å ta med gyldig medlemskort.  
 
-  Billetter bestilles ved å betale inn kr. 50,-(medlemmer m/bet.medlemsskap) eller kr. 100,- 

til Liverbirds Moss sin arr.kto. som er kto.nr. 1080.26.12597.  
- Innbetalingen merkes med navn og medl.nr. og mailadresse.  

Din innbetaling vil bli bekreftet pr. mail og billett tilsendt. 
- Dersom du har spørsmål kan disse rettes til oss via vår mailadr.:   

 liverbirds.moss@gmail.com.  
 

 
 
 

Vi gleder oss til å se dere, vel møtt og YNWA! 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret  
Liverbirds Moss 

mailto:liverbirds.moss@gmail.com

