
Møde den 16. april 2011. 
 
Deltagere:  Palle, Søren, Bruno, Hans Erik, Jens, Preben 
 
Jens stod for maden til denne aftens møde i Als Nørherred Ølnyder Laug. Mødet blev ikke holdt på 
den ordinære mødedag. Det var blevet flyttet fra den 11. marts til den 16. april og ikke nok med det. 
Mødetidspunktet var også blevet flyttet fra kl. 18:30 til kl. 18:00. Det resulterede i, at Preben blev 
hentet af Bruno, da Preben ikke huskede, at vi skulle starte kl. 18:00. På det gav Preben en 2 cl 
Unterberg til alle. Herefter diskede Hans Erik op med 2 cl Fernet Branca til alle og sandelig om 
Preben ikke også gjorde det samme.  
 
Så var vi startet og alle var mødt. Det kneb dog lidt med påklædningen. Bruno havde en forkert hat 
på. Han kunne ikke finde foreningshatten. Derfor havde han medbragt en ekstra øl.  
Palle havde hverken hat eller slips på. Han mente, at han havde haft for travlt????? Det kan vist ikke 
være rigtigt. 
 
Menu: Amerikansk buffet. 
 
Første øl var Aktien Original 1857. Den gjorde nu ingen fortræd og må kunne passe til al mad, da 
den ikke kan ødelægge maden. 
Hurtig efter kom Everards Original Premium Ale. Det var til gengæld en ganske god øl. En skam, at 
der ikke er mere i dåsen. 
 
Den tredje øl var Bøgebryg Ale fra Bryggeriet Skovlyst. Efter sigende skulle der være stor 
efterspørgsel på øllen, men der var nu delte meninger om øllen – Lidt for sød – Ikke så dårlig. Jens 
blev ”gøsset” i maven. 
 
Hans Erik ville samle en serviet op fra gulvet med højre hånd. Efter flere forsøg måtte han 
konstatere, det gik ikke. Han manglede noget af fingeren. Søren klarede det i stedet. 
 
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? 
 
Blindtarmen må være let at finde. Det er den med det gule armbind. 
Mors Open er lig med Maas Open, da det er den årlige tennisturnering på Mors for bøsser. 
 
Caminante Corona cigarer serveres. 
 
Finn er en arbejdskollega til Jens på Ensted værket. Så nu ved vi det. 
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? Kan Bruno, Hans Erik og Preben opveje dette tab. Måske er Jens vort håb. Han er jo 
kommet sig noget på det sidste. Vi skal have en vægt med næste gang. Kontakt Hans Erik inden 
mødet. 
 
Forslag til Palle – Start din egen ”Havgasse” 
 
20:54. Jens tager jakke og strikkehue på. Han fryser, den stakkel. 
 
Næste øl var Dybbøl Mølle fremstillet på Ørbæk Bryggeri. En OK øl.  
 
Vi må ikke lege med maden, men det er OK, at Palle bliver våd, ifølge Søren. 
Problemet med, at bukserne er for små hos Bruno har løst sig selv. Blindtarmen er fjernet. 



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. 
 
Islagkage blev serveret til dessert. 
 
Willemoes Påske Ale var den næste øl. Den skal jeg ud at købe et par stykker af. OK øl, men er lidt 
tung. 
Øl og is passer ikke sammen. Det gør tandpasta og øl heller ikke, ifølge Bruno. 
 
21:41. Nu begynder Bøgebryggen at virke, siger Hans Erik og lukker en del luft ud. 
 
Cigarer Vasco Da Gama startes op. 
 
Lidt af en bombe kommer på bordet. Det er Red Horizen på hele 17%. Lugter lidt af gammel sur 
ost. I forhold til procenterne er der forbavsende lidt sødme. Bedre end MasterBrew og lignende. 
 
Hvordan giver en rigtig mand sin dame orgasme? En rigtig mand er ligeglad. 
 
Bruno kommer med en ekstra øl. Det er Svaneke Classic som kompensation for den mangelfulde 
påklædning. En rigtig god øl. Et fint træk af Bruno. 
 
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. 
 
00:06. Tillykke med fødselsdagen Jens. Jens SMS’er. Hans Erik overrækker gaver. Jens fik 2 dåser 
med kinesiske sten. Flot, for hvem vil ikke blive glad for sådan en gave. 
 
Så fik vi 4 x Fernet Branca hver. 
 
00:14. Nu taler Palle sørme rigsdansk. 
 
00:44. Ny omgang Fernet Branca. Nej tak, siger Søren. Jeg er fuld. 
Ps. Det er kun Hans Erik, Palle og Preben, der drikker Fernet Branca. 
 
00:56. Søren og Palle tager hjem. 
Hans Erik fik enten en lussing eller et mutte af Jette, da Søren og Palle blev hentet.  
 
Som sædvanlig er der åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære møde:  
 

- Har Bruno fundet foreningshatten? 
- Er det rigtig, at Palle kan have travlt? 
- Hvordan vil Palle kompensere for den mangelfulde påklædning? 
- Kan laugets vægt standard holdes efter Palles store tab? 
- Hvad fik Hans Erik af Jette? 

 
Næste ordinære møde er hos Bruno 
Fredag den 9. september 2011 kl. 18:30. 
 
Vel mødt. 
P. Nørskov 



Resultater af ølsmagningen den 16. april 2011 
 
 

  Alc. % Bemærkninger 

Aktien Original 1857 5,3 0,5 l. Klar, lys, samme farve som Tuborg. Den gør overhovedet ingen fortræd. Den må alle kunne drikke.  

Everards Original Premium Ale 4,7 0,50 l dåse. Klar, lysebrun farve. Skum hurtig væk. Ganske god øl. En skam, at der ikke er mere i dåsen. 

Bøgebryg 5,2 0,33 l flaske. Højt, flot skum. Brun og klar. Delte meninger om øllen – Lidt for sød – Ikke så dårlig. 

Dybbøl Mølle 5,0 0,33 l flaske. Højt, flot skum. Klar brun farve. En OK øl.  

Willemoes Påske Ale 8,0 0,50 l flaske. Klar brun farve. Skum hurtig væk. OK øl, men er lidt tung. 

Red Horizon 17,0 0,25 l flaske. Ufiltreret. Lys, uklar. Lidt skarp og besk eftersmag længe efter. Lugter lidt af gammel sur ost. I forhold til 
procenterne er der forbavsende lidt sødme. Bedre end Master Brew og lign.  

Svaneke Classic 4,6 0,50 l flaske. En rigtig god øl. 

 
 
 

  Alc. % Links 

Aktien Original 1857 5,3 http://www.bayreuther-bier.de/ 

Everards Original Premium Ale 4,7 http://www.everards.co.uk/ales/ 

Bøgebryg 5,2 http://www.bryggeriskovlyst.dk/site/doc.php?id=56 

Dybbøl Mølle 5,0 http://www.oerbaek-bryggeri.nu/ 

Willemoes Påske Ale 8,0 http://www.bryggerietvestfyen.dk/?page_id=3&category=7&product_id=27 

Red Horizon 17,0 http://www.nogne-o.com/offretired-beers/red-horizon.html 

Svaneke Classic 4,6 http://www.svanekebryghus.dk/svaneke-classic/ 
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