
            

           
 
          Moss, 31.3.2010 

 
Kjære medlem! 
 
Vi vil informere om at vi f.o.m. 1.4.2010 bytter stamsted fra Fetter Anton til Morsa Bar. 
Baren ligger vis à vis taxisentralen til Moss Taxi.  
Kampene i påsken vil vi se på Fetter Anton og så vil vi samles på vårt nye sted til første kamp 
etter påsken. Dette har vi informert Kent om og vi har hatt et møte med ham, 29.3.2010, for å 
informere ham om dette og det hele er helt udramatisk. 
 
Vi er nå ca. 240 medlemmer i klubben og føler at tiden er inne for å gå videre og da med et 
nytt stamsted. Det er bl.a. med bakgrunn i større plass og mulighetene det vil gi oss, samt 
beliggenheten, at vi ser for oss at dette totalt sett vil bli et bedre sted for oss å være 
framover☺. 
 
Vi har allerede fått en rekke positive tilbakemeldinger fra medlemmer som nå har fått vite at 
dette kommer til å skje, og ønsker selvfølgelig at dere alle stiller dere positive til dette og 
møter opp på Morsa ”Sports”Bar til første kamp etter påsken. Nærmere info vil følge på 
hjemmesiden vår som er www.liverbirdsmoss.com). 
Stedet har for øvrig 3 store flatskjermer, samt prosjektor. 
 
Vi vil samtidig nevne at vi har gitt postivt uttrykk for vår takknemlighet til Kent på Fetter 
Anton, for at vi har fått være der siden 14.mars i fjor. Det er mange morsomme og gode 
minner vi tar med oss videre når vi nå flytter til sentrum av Moss. 
Erik Monsen, på Morsa ”Sports”Bar, gleder seg til vi inntar puben og har som den trofaste 
Liverpool-supporter han er, nå selvfølgelig meldt seg inn i Liverbirds Moss☺! 
 
Samtidig vil vi gjøre oppmerksom på at også på vårt nye stamsted, vil medlemskortet gi 
fordeler ved framvisning☺! Mat vil kunne bestilles fra Lysthuset og Campino nå i starten, så 
får vi se hvilke muligheter som byr seg etter hvert☺.  
Nytt medlemskort vil bli sendt ut til alle som både har betalt og mottatt kort for 2010, og til de 
som kommer til å betale eller har betalt de siste dagene. 
 
You`ll Never Walk Alone! 
 
Med vennlig hilsen 
Håvard Skifterud 
President  
Liverbirds Moss 

http://www.liverbirdsmoss.com/

