Als Nørherred Ølnyder Laugh’s 10 års jubilæum den 14. september 2012.
Uddrag af foreningens historie (studieture ikke medtaget):

September 2002
Foreningens navn er endnu ikke fundet, men der manglede ikke forslag. Her er et par stykker:
Den Tørre Gane
Den Klam Skyvt
Den Tomme Flaske
Nørherreds Øl Laug
Nørherreds Ølnyder Laug

Marts 2003
Indledningen til mødet blev dog noget overraskende indledt med, at Palle
overragte foreningens medlemmer en hat med påskriften:
Als Nørherred Ølnyder Laugh
Med dette fremragende initiativ og en kort votering blev vores nye forening
døbt.

August 2003
Så startede balladen for alvor. Chilien var forsvunden og Gulden Draak kom på bordet. På trods af
Chilien satte denne øl et voldsomt præg på det videre forløb. Ret hurtigt sad hatten hel forkert på
Søren og Palle fortrød bitterlig, at han havde hældt den svenske øl ud (han kunne jo ikke tillade sig
at gøre det en gang til). Palle blev dårlig og gik ud på altanen. Her stod han og røg smøger i stedet
for at drikke øl. Bruno flåede en Tuborg frem og skyllede efter, selvom han kun var halvvejs
igennem Golden Draak. Vi andre fulgte Brunos eksempel (dog ikke Palle). Palle vidste ikke rigtig,
hvilken vej øllet ville. Det var tilsyneladende kun halvvejs nede. Endelig kom der gang i Palle igen.
Han stoppede servietter i næsen, så han kunne drikke resten. Palle begyndte at småfise og blev
efterhånden bedre tilpas. Bruno kom fra toilettet og sagde, at det var stort set lige meget, hvor han
var. Det lugtede ens.
Det må siges, at det var den største krise i Ølnyder Laugh’ets hidtidige historie.

Marts 2004
Der røg et par øl mere ned, men så fik Bruno, Jens og
Palle også renset næseborene for hår med, hvad der
mest af alt lignede et instrument til S&M (mon den
også kan bruges bagi?).
Der gik også et lys op for Palle. Han mente nu, at
årsagen til de lange hår i hans barbermaskine skyldtes,
at nogen i resten af familien brugte den til ”fileten”.
Jens sad med lukkede øjne. Hvorfor? Jo, han vidste jo
udmærket, hvem der sad ved bordet. Han behøvede
ikke at se på dem????
Efter at solæggene var skyllet godt ned, tog resten af selskabet hjem. Eller rettere vi fandt et
manglende medlem af selskabet. Det var Jens. Han havde i sin visdom (han gør Pythagoras ære) set
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et langt bord i bryggerset. Det var rigeligt langt til, at Jens kunne lægge sig på bordet i sin fulde
længde – og det gjorde Jens. Hvad han ikke opdagede var, at der midt i bordet var en håndvask,
men det forstyrrede åbenbart ikke Jens’s søvn. Da vi kom ”listende”, vågnede Jens, men det hindrer
ikke, at han nu har fået et nyt navn: Jens Håndvask.

September 2004
Nu lyder det meget forurettet fra Jens: Hvorfor skummer min øl ikke
så meget som jeres? Vi skyller vores glas mellem hver øl, kommer
det tørt fra Hans Erik.
Jens skulle nu fremlægge sin forklaring på, hvad er den udvidede
Pythagoræiske læresætning var. Altså for en trekant, hvor man
kender længden af de 2 sider og den mellemliggende vinkel gælder
… Palle afbryder – Gælder det også for Connies? Da Jens ikke
havde dybere kendskab til Connies anatomi, stoppede forklaringen. I
stedet kunne Jens fortælle, at det 8. primtal var 19.
Jens afslutter med: I ved nok, at Heino har en ordentlig Günther og
det er der mange, som har ondt i røven af.
Nu kom Bass på bordet. En ganske god øl, men ikke så kraftig som
Willemoes. Det var Søren faktisk ret enig i, men det viste sig, at han
overhovedet ikke havde smagt på øllet endnu. Det var et glas vand med isterninger, han smagte på.

Marts 2005
3. juledag ringede Hans Erik til Palle og bad ham komme og hjælpe med fyret (uofficielt var det
fordi Hans Erik manglede en at drikke øl sammen med). Det blev til både 2 liters øl og mængder af
Whisky. Hvordan Palle kom hjem, melder historien intet om, men på et tidspunkt var Palle kommet
på lokummet oppe på loftet. Så tårnede problemerne sig pludselig op. Hver gang Palle forsøgte at
rejse sig, væltede han omkuld. Til sidst kravlede han ud på loftet, hvor han fandt mobilen. Han
ringede til Connie i underetagen og efter 2 gange forkert nummer, lykkedes det Palle at få
forbindelse. Han bad herefter Connie om at hjælpe sig i seng.
Ved firmaafslutningen i Lavensby tog bl.a. Hans Erik ud til Palle og fik nogle øl. Hans Erik skulle
så på et tidspunkt have fat i en taxa og forsøgte at ringe 45 45 45 …. Og fik til sidst fat i en i den
anden ende. Efter nogen snak gik det op for Hans Erik, at nummeret var forkert og han udbrød:
Hvorfor fa’en tog du telefonen?
3 kvinder har hver 10.000 kr. Den 1. bruger 8.000 kr. og gemmer 2.000 kr. Den 2. bruger 5.000 kr.
og gemmer 5.000 kr. Den 3. bruger 2.000 kr. og gemmer 8.000 kr. Hvilken kvinde vælger du? –
Hende med de største patter.
En mand på en øde ø fik et ønske. En motorvej til Australien. Det var et vanskeligt ønske. Har du
ikke et andet. Jeg vil gerne kunne forstå kvinder. Hmm, hvordan var det nu? Skulle motorvejen
være 2- eller 4- sporet?
2 kom i lag med en trans. Den ene røg på bagfra. Den anden gik i gang forfra, men sagde så: How,
how Peter, du er kommet helt igennem.
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September 2005
Nu kom Imperial Extra Double Stout. Det var vammelt, udefinerbart. Den var ved at slå Bruno ud.
Søren fik 2 slurke. Resten blev hældt væk. Nu cykler jeg hjem, sagde han. Det gjorde han dog ikke
endnu. Det mindede om tidligere tider, hvor man tyggede skrå. 7 havnearbejdere, som har tygget på
en skrå, giver en smag som ligner. Søren blev dårlig. Hellere 3 Rauchbier end 1 Imperial Extra
Double Stout. Jens hælder nu også sin øl ud.
Efterfølgende erfarede vi, at Søren og Palles cykeltur hjem blev meget kort. Palle kunne simpelthen
ikke cykle og opgav inden de nåede forbi vandtårnet (var det for øvrigt den rigtige vej?). Palle blev
arrig, tog resolut konsekvensen og kylede cyklen hen i en hæk. Det mente Søren alligevel, var for
tåbeligt. Han hentede cyklen og skulle nu dels trække med 2 cykler og dels forsøge at dirigere Palle
i de rigtige retninger (hvem var det nu, der var tåben?). Behøver vi at fortælle, at det blev en lang
tur hjem.

Marts 2006
Skål for vore koner og kærester og gid de aldrig mødes.
Jette blev spurgt, om hun en gang imellem kunne mærke en vis sitren i brystvorterne. Jah. Er det så
fordi, de kan sidde i klemme i bukselinningen?
Da det kunne konstateres, at Søren og Jens ikke var startet på Kakebillen endnu, sagde Jette, at de
vist var nogle værre vatnisser.
Jette tager du problemerne med i seng. Ja, engang imellem. Nå, vil han ikke sove på sofaen?
Så kom der en overraskelse. Vi fik Faxe Fad. Øllene var skænket af Jette og Connie i stedet for en
mavedanser. Jette og Connie havde undersøgt tingene nøje. Prisen for en mavedanser var 1200,- +
transport. Det mente de var for dyrt og skænkede en Faxe i stedet. Jammen Jette og Connie tag dog
os med på råd, når sådanne vigtige beslutninger skal tages. Vi kunne altså godt have suppleret lidt i
kassen, så vi slap for Faxen.

September 2006
Et rustent tag er ensbetydende med en våd kælder. Absolut ingen hentydning til de rødhårede piger,
vi kender.

Marts 2007
En frygtelig ting passerede, men det kom først til laugets kendskab senere. Da Søren igen havde
problemer med at drikke sin øl, rottede han sig sammen
med Connie. Øllet røg i vasken og Connie hældte is te i
Sørens glas. Han kunne herefter gå tilbage til øl mødet
og lade laugets øvrige medlemmer tro, han stadig drak
øl. Hvad er det da for noget? At lade andre tro, at man
drikker øl, når det i virkeligheden er is te. Det er ikke et
te selskab, men et øl møde. Søren, skam dig. Du må
virkelig sørge for en passende undskyldning og
kompensation til næste møde, så tilliden kan
genoprettes.
Jens hiver tegnebogen frem og i det samme flyver et møl op i lampen. Jens kalder: Martin, kom nu
her og rækker tegnebogen op efter møllet.
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Jens talesystem opfører sig nu som en orm i sprit.
20:55 sidder hatten endda meget skævt på Jens.
21:01 Jens slipper en ”vind”, så det nærmest er torden i luften og øjnene løber i vand.
Hans Erik: Det er OK at sige, at cigarer er OK,
men da ……
Det hele forstummer, da Jens stormer forbi med
retning mod toilettet. Skifter mening og stormer
over til køkkenvasken. Her brækker han sig
voldsomt og fylder vasken. Der løber intet ud. Jens
roder i vasken, mens vi andre lidt interesseret
følger med ud af øjenkrogene. På et tidspunkt står
Jens med vandlåsen i hånden og undrer sig. Der er
stadig lige meget i vasken. Så opdager Jens et
håndtag til en ventil i vasken. Det hjælper. Nu kan
alle æggene og hvad Jens ellers havde afleveret
løbe ud.

23:45 Palle forsøger at være discjockey, spiller
perverst musik, roder rundt på gulvet og har
voldsomt besvær med at komme op igen.
Fadølsanlægget virker ikke mere. Suppe kom på
bordet, men hvem kan huske det?
Palle går ind i soveværelset med bukserne nede
om knæene. Styrtede om på sengen og må lade
Connie og Bo trække sig af tøjet.
Jette kørte det øvrige selskab hjem. Preben ville
på Pubben, men Jette mente ikke, det var en god
idé og sådan blev det.
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September 2007
Vi har før haft flere indikationer på, at Jens måske var radikal. Senest var det hans usikre vej hen til
toilettet, som altså endte ved håndvasken. Den skyldes en RRR også kaldet en Rigtig Rådden Reje.
Det har været en hård tid for Bruno. Da Susanne var i Italien i 11 dage, gik hans vægt fra 130 kg
ned til 127 kg. Godt hun ikke skulle være væk i 1½ år, for så ville Bruno jo helt forsvinde.
Hun sad i baren og 2 sømænd kom ind. Hun sagde, at hun godt kunne tænke sig på langfart til
Argentina. Det kunne sømændene fint klare, mod at de kunne få et knald hver dag. De ville smugle
hende ombord, men kaptajnen måtte ikke vide noget, så hun måtte blive under dæk. Det var i orden,
så de kom ombord og sømændene fik sig betalt hver dag. En nat gik hun alligevel op på dæk. Hun
opdagede da, at hun var på færgen Helsingør – Helsingborg.
Et egern løb op ad benet. Har du prøvet det? Nå ikke, så er det fordi nødderne er for små.

Marts 2008
Et par bemærkninger fra det forrige møde hos Palle.
Jens drak som et svin.
Palle sagde efterfølgende, hvordan fa’en kan folk være bekendt at smide rundt med og vade rundt i
musik CD’erne. Søren var dog så vis, at tage billeder af synderen med sin mobiltelefon. Det viste
sig, at være Palle selv.
Kokken havde ”pinden” i ”kartoffelskrælleren”. Hvad
skete der? Begge to blev fyret.
På spørgsmålet, om Jens stadig sover som et æble, altså
med stilken opad, har situationen ændret sig
fuldstændig. Hvis Jens sover i telt, bliver der ”taget
hånd om det”.
Der hænger en ”Ånd Væk Jauer” i loftet. Nej, siger
Palle, Den er til at jage tigre væk med. Jammen se selv,
der er ingen tigre her.
Diskussionerne kom nu ind på indianere. Nogen af de værste var Huron
stammen. Nu er de blevet importeret til Flensborg. Deraf det tyske ord
Huren.
Mænd med flotte koner har en svans som et æsel – ligeså lang og ligeså
beskidt.
Så var der en seriøs diskussion om sommerhuse i det svenske, bortset fra
Palle og Jens, der talte om tegninger over bomber.
Hvis Carsten ”Røv” kommer i nærheden af én, så hjælpe ikke engang et
grydelåg bag røven.
Palle til Hans og Erik: Vil du have et brækket ribben? Jeg føler mig
stærk i aften, når jeg ryger cigarer.
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Jens kan ikke få musikanlægget til at spille. Der
kom flere gode råd:
Prøv at lægge en CD i.
Prøv at trykke på Play.
Jens du ser ikke så pukkelrygget ud mere.

Hvor er Søren? Han må være her, for hans sko
står under bordet. Søren er ikke under bordet.
Efter en større eftersøgning fandt vi Søren i Jens’
dobbeltseng, altså i Lindas side. Han tog sig
sørme en ”morfar” midt under mødet.

Januar 2009
Indflyttergildet hos Palle gik rigtig godt. Der blev serveret chili i maden og hele chilier til pynt.
Hva’ fa’en, var de kun til pynt, udbryder Preben. Chilien havde sat sit præg dagen efter og sved i
røven.
Palle til Jens, når vi får sådan en cigar, så varer det en time, før man kan spise noget igen. Jo, for
sådan kører det rundt i livet.
Jens, skal du have et bap af cigaren? Du kan få wc-papir med. - Nej tak.
Jens ved du, om Linda ryger efter et godt samleje? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke set efter.
En tyrker vil købe en knallert hos Lock. Har den ikke, men kan skaffe en i næste uge, siger Lock.
Næste uge kommer tyrkeren igen. Den nye knallert er fin. Kan den nu også køre helt hjem? spørger
tyrkeren. Tjaa, siger Lock eftertænksom, så skal du nok tanke i Tyskland.
Vedrørende Bungee Jump. Nej, jeg kom til verden fordi et gummi sprang. Jeg har ikke tænkt mig at
forlade den igen, fordi et gummi springer.
Efterskrift: Det er første gang, at referenten kan tyde notaterne gjort under mødet uden problemer.
Fik vi ikke øl nok?

Marts 2009
Søren startede med at servere en reje cocktail, men lige inden vi
skulle starte, kom Jette brasende ind med et par vigtige ting. Den
ene var Sørens hat, som han havde glemt og det andet var et
øljern. Det var OK, at Jette kom og spiste med, men tie stille
kunne hun nu ikke ret længe. Og da hun spurgte, om vi ikke
savnede hende, var svaret nej. Vi savnede Bruno
Dronning Margrethe er på besøg på hospitalet. Hun vises rundt på
stuerne og på den første sidder en mand og onanerer. Hvad er der
med ham? Jo, han skal onanere 4-5 gange om dagen på grund af
for høj sæd produktion. På den næste stue lagde en sygeplejerske
på knæ foran en patient og spillede den af på ham. Hvad er der nu
med ham? Jo, han fejler det sammen som den anden, men han er i
sikringsgruppe A.
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Til konen: Hvis du gerne vil have større bryster, så tør dem i lokumspapir. Hvorfor? Jo, det har da
hjulpet på din røv.
21:17. Hatten sidder skæv på jens, mens cigaren sidder lige i munden. Med cigaren lige i munden
og hatten sat lige, så ligner Jens faktisk en stærekasse.
22:22. Nu havde Jens smidt hatten i sin iver over den tyske politiker Edmund Steuber og hans
kontakt til Rusland.
Hvad er ligheden mellem at få den ”sutte af” af Margrethe Vestager og at gå på line mellem to
kirketårne? Det er bedst ikke at kigge ned.
Hans Erik fik hikke. Den kunne Palle kurere, hvilket Hans Erik ikke troede på. På et tidspunkt
havde Palle fået Hans Erik hidset op over noget økonomi med det resultat, at Hans Eriks hikke gik
over. Hans Erik måtte derefter acceptere, at Palle havde visse evner til at kurere hikke.

September 2009
På starten af mødet uddelte Preben Tuborg slips til alle laugets
medlemmer. Det var endnu et led i at vise laugets seriøsitet og give
medlemmerne mulighed for at være præsentabelt påklædt. Det viste sig
dog, at både Bruno og Palle havde store problemer med at binde en
slipseknude. Det lykkedes for Bruno at binde slipset, så at den tynde del
var væsentlig længere end den brede del, men efter nogle forsøg endte
det dog med at se acceptabel ud.
Der skete noget forfærdelig for Palle i sidste uge. Han fik arbejde. Det
varede i hele 3 dage. Palle opnåede alligevel at få ballade på
arbejdspladsen, fordi han ødelagde arbejdsmoralen. Årsagen var, at han
ville arbejde :-o
Palle, hvis du kan få opskriften på den her sovs med i Vægtvogternes, så er du Gud.
Den populære dameven i baren blev spurgt: Hvem har sat dit hår. Det har jeg selv. Jeg har slikket
det på plads.
Hvis Jens skulle have tatoveret en enhjørning på overarmen, ville den stikke sig i røven.
Der mangler en fuldemands indikator. Søren har ingen hat på, så nu kan
vi ikke se, hvor fuld han er.
23:45. Søren får et nyseanfald.
Det er den dårligste øl, vi har fået længe. Som Palle siger det: Det er
som om, der suser et Intercity tog gennem hans mave. Det går lige. Men
det er tæt på et lyntog.
Foreningen rejser sig op og klapper over, at formanden trods alt har
gjort sit bedste. Respekt for formandens evner.
Søren, Palle og Bruno hælder øllen ud.
Hans Erik får et nyseanfald.
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April 2010
Jeg sendte konen ud for at grave kartofler op. Pludselig faldt hun om og døde af en blodprop. Hva’
gjorde du så? Jeg kogte ris.
Palle havde forberedt den helt fine kulinariske oplevelse. Han havde blandet det sidste stykke af en
Klovborg ost + Feta ost + julesnaps + hvidløg + salt + peber. Det skulle så stå 2 måneder i
køleskabet. Desværre havde Palle ikke fortalt Connie om projektet. Så efter ca. 1½ måned opdagede
Connie den ikke helt lækre udseende blanding bagerst i køleskabet (der er hun åbenbart ikke så tit).
Hun troede, det var tunsalat, som var blevet for gammelt og da det lugtede fælt, smed hun det ud.
20:21. Palle har løsnet bæltet og knappet bukserne op. Han sprang pludselig op og styrede ud i
soveværelset. Lidt efter kom han veltilfreds ud igen i nye bukser, som var så store, at det ikke
engang var nødvendigt med et bælte.
Hvorfor fotografere japanerne altid den lille havfrue? Det er fordi, det er en mellemting mellem
sushi og porno.
Jens fik en applaus, da han havde rundet de 100 kg. Hvem husker ikke, dengang han med dåseøl i
begge hænder ikke engang kunne presse vægten over 90 kg.
Hans Erik havde fået hikke. Det kurerede Jens ved at give Hans Erik en spiseske fuld sukker + et
glas vand. Det virkede. Hans Erik hikkede ikke mere.
23:58. Nu har Palle også knappet de nye bukser op.

September 2010
Palle kom med noget ganske overraskende. Han trænede på cykel. Han kom helt ned på 108 kg,
men så kom ferien…
Lige et spørgsmål: Har Palle ikke ferie hele tiden?
Hans Erik: Det er fan’me mørkt om morgenen. Ikke når jeg står op, kom det prompte fra Palle.
Åh Jah.
Jens kom med nu en redegørelse om, at det var rigtig, hvad Montgomery gjorde i forhold til, hvad
Patton ville.
22:17. Hattene begyndte nu at snurre både på Jens og Søren.

April 2011
Hans Eriks mor, da hun hørte, at Bruno havde fået fjernet blindtarmen: Uh, der må have været en
lang vej ind. Havde det ikke været lettere at komme derind bagfra?
Fjernelse af Brunos blindtarm var ikke uden problemer. Da de førte en kikkert igennem navlen,
skulle de først igennem topstykket fra en Harley Davidson og dernæst et garantibevis fra en Puch
Maxi.
Palle er startet på at bage pandekager på Dybbøl Banke. Han cykler også 12-15 km hver weekend,
så han har tabt 15 kg. Det er slemt. Nu er han under 100 kg. Hvordan skal vi kunne holde laugets
standard?
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Hvordan giver en rigtig mand sin dame orgasme? En rigtig mand er ligeglad.
23:33. Hans Erik havde fået et klip i kørekortet. Sørme om ikke Lena ringede til Hans Erik om, at
hun var blevet blitzet i Ketting. Det giver lige en bøde på 500,- ekstra. Hans Erik fortæller, at han
også er blevet blitzet i Ragebøl. Pris: 1.500 kr. Noget mærkeligt noget. Der havde Hans Erik kørt så
mange gange uden problemer.

September 2011
Palle fortæller, at ude på Dybbøl legede de krig i går. De skød kanoner af og alle tyskerne døde.
Hvordan kunne danskerne så tabe?
Han kom ind på apoteket: Jeg vil gerne have noget fisse spray. Apotekeren: Gå hjem indtil du har
fået et bedre sprog. Han kom igen: Jeg vil gerne have intim spray. Apotekeren: Fint, et meget bedre
sprog. Hvor meget? Til tre fisser.
01:15. Hans Erik hikker mere end han drikker. Hans Erik leder efter vand. Hva’ fa’en. Vil han til at
vaske sig?

Marts 2012
Palle havde en tennis albue med bånd om. Han måtte derfor drikke øl med 2 hænder. Det ville
aldrig have kunnet ske, mens Palle havde forretning.
Hvorfor er der ingen piger, der bliver gravide i december? Pungen er tom og kuglerne hænger på
træerne.
Har du problemer med alkohol. Nej. God fornøjelse.
Der er ingen problemer med at stoppe med at drikke. Det har jeg prøvet mange gange.
Faldskærmsudspringeren klar til at springe. Tør ikke. En 2½ m høj neger kommer ud fra cockpittet.
Nu springer du, ellers røvpuler jeg dig. Sprang du? Ja, gu’ sprang jeg. Jeg måtte sys med 17 sting.
Hvorfor slår man oven på en stærk ost, før man skærer en skive? For at ormene kan nå at dukke
hovedet.
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