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FREDAG 10. JUNI 2016 KL. 17.30

VIP-SPONSOR ARRANGEMENT
TIL BRYG SELV I ODENSE.
TORSDAG DEN 30. MARTS 2017
ÅRETS FYNSKE
FODBOLDKLUB 2015
DBU FYN

Kære Sponsor i MI Fodbold,
Som annonceret til dig pr. mail den 05.01.2017 så er vi nu klar med endnu et
nyt og interessant VIP Sponsorarrangement. Vi skal ikke ind på Albani
Bryggerierne denne gang (kommer senere), men vi har derimod igen,
sammen med Nordfyns Bank, taget den et skridt videre. Vi skal nemlig være
Brygmestre for en aften hos BRYG SELV i Odense torsdag 30. marts 2017.
Hvis du kunne tænke dig at være en del af dette herlige arrangement, så
bedes du hurtigst mulig tilmelde dig, idet der kun er plads til et begrænset
antal Brygmestre. Der er denne gang ingen egenbetaling, idet Nordfyns
Bank og MI Fodbold alene står bag dette VIP Sponsorarrangement.
Se meget mere på: www.brygselv.dk
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet til:
Henrik Brandt på mail: info@h-brandt.dk (senest mandag 20.03.2017).
Det vil i den grad glæde os, hvis du har en indre brygmester gemt i dig, som
du meget gerne vil have frem i lyset. Der er stadig nogle af vore sponsorer,
som vi endnu ikke har set til vore arrangementer, hvorfor dette arrangement
lige netop kunne være muligheden for at se jer.
For ikke at udfordre skæbnen mht. til øl og transport, så stiller sponsorudvalget biler til rådighed fra kl. 17.10 ved Langesøhallen i Morud. Hvis nogen
befinder sig i nærheden af strækningen fra Morud til Odense, så kører vi
gerne forbi og tager dig med. Giv os endelig muligheden for at støtte dig
- med et lille lift.

Med venlig og sportslig hilsen
Henrik Brandt
Mobil: 3025 4070
Mail: info@h-brandt.dk

Morud Fodbold Sponsorudvalg:
Anne Skov, Børge Lund Madsen, Chresten Clemmensen,
Hans Boesen, Klaus Nielsen, Klaus Slotsager, Lars Duus
Madsen, Martin Drikkjær Rüdiger, Morten Pedersen,
Niels Nielsen og Rikke Dons.

PROGRAM:
17.10	
Vi mødes ved Langesøhallen,
Idrætsvej 7, 5462 Morud.
17.30	
Officiel mødestart hos Bryg Selv
Odense, Energivej 38, 5260 Odense S.
Velkomst i Caféen og Brygmesteren
	
introducerer de forskellige øltyper vi 		
kan brygge.
	
Der er ca. 20 fadølshaner, hvor man
kan smage de forskellige bryg inden
og under brygningen.
18.00	
Ølbrygning i hold under sagkyndig
vejledning af Brygmesteren.
	
Der vil blive serveret gode pølser med
tilbehør og drikkelse, mens vi følger
vores brygning.
20.00	
Samling i Caféen til snak og hygge,
mens vi smager fadøl som brygmesteren anbefaler.
21.00	
Tak for i dag.
21.30	
Forventet ankomst til Langesøhallen i
Morud.
Tapning af vort øl sker efter 14 dage, hvor
vi kommer rundt til Jer med Jeres lækre
ØL-bryg med fine etiketter.

