
GODT NYTT ÅR I 2016 ! 

Jubileumsåret 2015 er gjennomført og vi er klar for et «normalår». 
Styret har allerede lagt opp et rikholdig program. 

MORSAS ØKONOMI er som vanlig «i godt hold», ikke minst takket være en 
trofast medlemsskare som ikke synes kr. 200 pr. år er noen upris å betale for 
både å støtte vår forenings arbeid med å spre budskapet om byens historie som 

brenneriby, og ikke minst få en rekke velsmakende tilbud. Mange av våre 
arrangementer er subsidiert, og deltar du på ett av disse har du allerede tjent 
inn årskontingenten. Vi ber likevel om at vedlagte giro betales innen 15. 
februar. 

MORSA I BERLIN – SOM VANLIG. Også i år har en delegasjon fra foreningen besøkt verdens største 
matmesse, og konstatert blant annet at Morsa har sin selvfølgelige plass i baren på den norske standen. En 
tradisjon vi håper å kunne fortsette!  

HUSK ÅRSMØTET ONSDAG 9. MARS KL. 18:33 PÅ BY- OG INDUSTRIMUSEET.  Forslag til årsmøtet skal 
være styret i hende åtte dager før møtet. Etter de formelle sakene blir det som alltid en hyggelig og 
velsmakende avslutning på kvelden.  

MORSAVANDRINGEN – LØRDAG 4. JUNI. Ikke en vår uten Morsavandring – den første lørdagen i juni. 
Nærmere detaljer kommer! 

FLERE AKTIVITETER… Hold av lørdag 24. september – da fyller vi en busslast og drar til sjarmerende 
Atlungstad brenneri ved Mjøsas bredder! Mat, drikke, omvisning og annet. Tur til Arcus? Selvsagt! I år blir 
det torsdag 3. november – dagen før vår stiftelsesdag. Og selvsagt vil vi også i år ha stand på den herlige 

matmessen Matfold i Fredrikstad – lørdag 10. september. Blir det matmesse i Moss i år vil vi selvsagt også 
være på plass! En kveld før jul satser vi også på et arrangement på museet, i samarbeid med blant andre 
Mosseølets Venner. 

SAMARBEIDET MED ARCUS er vi fortsatt godt fornøyd med, og har møter og kontakt ved behov. Vi har i året 
som gikk lansert Morsaflaskene i ny drakt og håper et mer synlig design vil skyve salgstallene i riktig retning. 

FARVEL TIL EN SPESIALMORSA – OG VELKOMMEN TIL EN NY! Salget av Konventionsaquaviten er nå på 
det nærmeste over, snaue to år etter lanseringen. Er du tom for denne? Løp og kjøp mens det ennå er tid! 
Samtidig har Arcus lovet å lansere en skikkelig godbit til Moss by sitt 300-årsjubileum i 2020, lagt på fat i 
2009! Vellagret akevitt lages ikke på en helg! 

PUB TIL PUB..? Vi har etablert et tilbud om pubkvelder, sammen med Mosseølets Venner og Mossefossens 
Venner. Dette foregår siste torsdag i måneden på Kontoret Bar – et steinkast fra Moss stasjon. Mer info 
kommer. 

GOD AKEVITT TRENGER FORTSATT GODE GLASS! De flotte – og funksjonelle – Riedelglassene er fortsatt 
på lager. Bestill på vår hjemmeside: www.morsa1833.no. Eller besøk butikken til våre fantastiske 
samarbeidspartnere: Varnaveien Mineralvann. De har også et utrolig godt utvalg av drikke som passer 
utmerket til en Morsa... 

"LITT SPESIELT" INTERESSERT I FORENINGEN? Vi trenger alltid noen gode hjelpere – i styre eller 
arrangementskomite. Ta kontakt om du er interessert! 

HAR VI KORREKT E-POSTADRESSE TIL DEG? Dette brevet er det eneste du får fra oss med frimerke – 
resten skjer pr. e-post. For hver utsendelse får vi mange sendinger i retur. Husk å gi oss beskjed om endring! 

SPØR ETTER MORSA DER DU ER - enten du er på et Vinmonopol, taxfree eller på bar/restaurant. Alle bør ha 
felles interesse i at Morsa finnes "overalt" - vår beste garanti for en fortsatt produksjon.  
 

KJENNER DU NOEN TROSFELLER? En stor forening er et viktig redskap for å sikre at Morsa fortsatt blir 
produsert og kan representere de historiske røtter innen Østfolds rikeholdige mat- og drikkeproduksjon. Det 
kan være forbausende enkelt å verve venner, familie eller kolleger som nye medlemmer.  
Besøk også hjemmesiden www.morsa1833.no og vår Facebookside www.facebook.com/MorsaAquavit.  
 
 

Morsahilsen fra styret 
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