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Kære løbevenner 

  

Hermed et par datoer – og lidt praktiske forhold. 

  

1. Julefrokost – reserver lørdag d. 9. december. Koncept vil ligne sidste års med træning først kl. 10.00 og 
efterfølgende frokost/eftermiddagshygge – naturligvis i Cafe Klubaand. 

  

2. Fest i Hovedforeningen d. 28. oktober – se vedhæftede teaser. 

Udover tilmelding, hvor man altså skriver i emnefeltet ’Bordbestilling BMI Motion’ og sender til fest@bmi-
egelund.dk – så efterlyser hovedforeningen ideer – og lidt hjælp til at afvikle festen – se her: 

  

Alt i alt har vi brug for knap 100 frivillige. Opgaverne fordeler sig over 3 dage, og vi har brug for folk til 
opsætning før festen om fredagen. På selve dagen og til festen lørdag har vi også brug for hjælp til diverse 
opgaver som barfolk, garderobefolk og hjælp til oprydning efter festen og søndag. Vi opfordrer alle 
afdelinger som har mulighed for det til at byde ind. Det kunne jo også være at naboen eller i og omkring 
Beder og Malling kunne have lyst til at byde ind. 

Jørgen Fjord har lovet at være vores kontaktperson – så har du lidt overskud til at lave festlige rammer – så 
giv Jørgen et praj på fjordsjoegaard@gmail.com,  og han formidler videre til hovedforeningen. 

 

Venlig hilsen 

Lars Winther 



HVAD
For at markere BMI's 40 års jubilæum 
holder vi årets største fest med mad fra 
MALLING KRO, dansegulv og live musik 
fra bandet Fede 80’ere...

HVORNÅR
Lørdag d. 28. oktober 2017
kl. 18.00-02.00

HVOR
Beder-Malling Idrætsforening, Egelund 
Bredgade 5, 8340 Malling

BILLETTER
Køb din billet på:  billetto.dk/en/e/bmi-
fest-den-28-oktober-2017-tickets-199419

Billetpris: kr. 350,-

Senest tilmelding: den 1. oktober 2017 

Aldersgrænse min.: 18 år

BORDRESERVATION
Vil du sidde sammen med dit hold, dine 
kolleger, naboer,  venner eller familie, skriv 
da en mail til fest@bmi-egelund.dk og skriv 
i emnefeltet Bordbestilling + kendenavn, 
eksempel “ Bordbestilling Mejerivej 88”. 

FEST
Fest og farver i BMI  28. oktober 2017
Sæt kryds i kalenderen den 
28. oktober 2017 kl. 18
til en fantastisk fest i BMI
med spisning, dans og musik.

Tag din nabo, kone, mand, søster, bror, ven, 
kollega, chef, træningsmakker eller 
holdkammerat under armen og tag til 
kæmpe fest i BMI.

Bandet Fede 80’ere kommer og spiller op til 
dans, og der bliver serveret lækker mad fra 
Malling Kro. Alle i Beder og Malling-
området er inviteret til årets største fest, 
og vi satser på over 500 festlige gæster.  

www.bmi-egelund.dk

Støt din lokale klub og 
BMI's 40 års jubilæum 
ved at komme til festen! 
Overskuddet går til 
afdelingerne i BMI.

https://billetto.dk/en/e/bmi-fest-den-28-oktober-2017-billetter-199419
https://billetto.dk/en/e/bmi-fest-den-28-oktober-2017-billetter-199419



