Møde den 9. september 2005.
Deltagere:

Palle, Søren, Bruno, Hans Erik, Jens og Preben

Denne gang var det et jubilæumsmøde i Als Nørherred Ølnyder Laugh. Det var det 7. møde og alle
har haft fornøjelsen at beværte Als Nørherred Ølnyder Laughs medlemmer. Nu var det så 2. gang
hos Bruno (og Susanne).
Som de sidste ankom Palle og Søren. Bestyrtelsen var stor, da vi hørte, at de kom på cykel, for
hvordan ville de komme hjem. Der er langt at trække cyklen (hvor sandt disse kommentarer var,
kommer vi tilbage til, men det vidste vi ikke ved starten af mødet).
Det er fint at kneppe en pædagog på køkkenbordet. Rygsækken passer lige til håndvasken. Nå Jens,
manglede du pædagogen ved mødet hos Palle?
Søren siger, at Bent Schultz ligner en kommunalarbejder. Ved ombygning af Bent Schultz
badeværelse hang Bent over karmen, både når Søren kom og når Søren gik.
Susanne stod for maden og det var ”kun”, hvad der lige var i bunden af skabet i dag. Det var en
herlig oksesteg. Gad vide, hvad det kan blive til, hvis skabet er fuldt???
Den første øl i ølsmagningen Ben Nevis ledsagede oksestegen.
Når man nu snakker så meget om klippekort, så burde man indføre klippekort for perkere. Et klip
for at åbne et pizzaria, et klip for at ikke at tale dansk og et klip for ikke at spise svinekød.
2 medarbejdere fik et ønske hver. Den ene ønskede sig til Hawaii. Den anden til Honolulu. Så fik
chefen et ønske. 2 minutter efter frokost skal de 2 medarbejdere være på arbejde igen.
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.
Nu blev det tid til Daguner Gold.
Nu ved vi hvorfor Jesper Bank hænger med røven i vandskorpen. Det er for at skylle røven, efter at
prins Henrik har været der.
Hvordan kan Kløvedal undgå sin røde næse? Han skal bare drikke videre til næsen bliver blå.
Jens havde lavet fotos af alle øl, vi havde smagt på de tidligere møder. Det hele var opdelt efter
møderne. Det var nu klart useriøst, da der manglede O’Hara’s Seltic Stout, som vi fik ved mødet
hos Hans Erik. I stedet var der valgt en anden øl. DET KAN MAN IKKE. Hans Erik og Jens lovede
at rette fejlen. Hvad med at få den 5 liter øl fra Ricklinger Landbrauerei med også, når man alligevel
skal til at passe sig ind efter de historiske kendsgerninger.
Så blev det tid til Jacobsen Dark Lager og der blev tid til et godt råd: Hvis børnene er umulige og
konen et dumt svin, så ring til Blundin. Der blev skyllet i Rebel Original Premium.
Klokken blev 21:15 og Jens begyndte at lespe.
Palle er næsten blevet en streg i luften. Han er nu lige på vippen til ikke at ha’ noget at skulle ha’
sagt (under 100 kg).
Pas på med at få en pik større end 30,5 cm for så bliver det en fod.
Så fik vi et gensyn med Half & Half Dark Beer fra Ørbæk. Vi havde tidligere fået den til mørbrad
ved mødet hos Palle. Nu var flasken dog blevet en kende større. Den smagte stadig meget godt,
også uden mørbrad.

Hvad er en Dingowoman? Udtrykket stammer fra Dingoer. Hvis en Dingo bliver fanget i en fælde,
så bider den sit eget ben af for at slippe fri af fælden. Hvis man nu vågner op en morgen efter at
have været i seng med et tudegrimt kvindemenneske. Hvis man også ligger i arm med hende, så er
det, at hvis hun er så slem, at man er i stand til at bide sin arm af for at slippe fri uden at vække
hende, så er det en Dingowoman.
Søren siger: Hva’ fa’en er det også min øl, da der kommer rester af en Half & Half over til ham.
Gad vide, om han ikke kan lide en god øl. Som en god ølnyder burde han blot have taget øllet til sig
og håbet på, at ingen ville have den tilbage.
Nå nu fik vi så en gennemgang af starten på 2. verdenskrig.
Der kom et fantastisk flot ostebord. Tak for det, men Jens, hvornår skal vi have den sidste øl? Gid vi
aldrig havde spurgt. 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.
Nu kom der en ekstra øl på bordet. Det var Adelskronen Pils, som Hans Eriks bedre halvdel Joan
havde skænket til lauget. Sikken da et godt initiativ. Gid andre bedre halvdele kunne finde på det
samme (læste i det Conni, Jette og Susanne).
Klokken 00:08 siger Søren med hatten sat på skrå: Nu vil jeg altså hjem. Skal vi aldrig høre noget
Heino, siger Jens. Så gik der forhandlinger i gang mellem Søren og Jens, men det siger sig selv, at
det ikke kan føre til noget og heller ikke denne gang. Hva’ med lidt blues?
Nu sidder hatten meget skævt på Jens.
Så blev det alvor. Klokken 00:45 cyklede Palle og Søren hjem. Det var en katastrofe. Palle og Søren
drak ikke ud af øllet skænket af Joan. Hvordan vil de redde det?
Jens var glad for at danse med Susanne, men han var nu færdig som sanger.
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.
Nok et efterspil og særdeles alvorligt endda. Til ølsmagning i klubhuset den 30. december kom
Søren og Palle som de sidste. Til gengæld var det virkelig en beundringsværdig entre. Søren og
Palle havde klubhattene på, men ikke nok med det, så medbragte de også klubbens første ølglas
med indgraveret medlemsnavn. De havde endda også varmet op hjemmefra, så de var i et fint
humør.
Hvad der ellers tegnede så lovende, endte i en katastrofe. Søren og Palle gik ret tidlig hjem. Om det
var som følge af den forudgående opvarmningen eller om et hæmningsløst ølstudium var årsagen,
vides ikke, men det helt forfærdelige var, at de glemte ølglassene. Havde det nu kun været Als
Nørherred Ølnyder Laughs øvrige medlemmer, som oplevede det, så kunne det måske undskyldes
med en moderat kompensation. Men her var alle de øvrige vidner til hændelsen. Det gjorde det
næsten utilgiveligt. Als Nørherred Ølnyder Laughs renomme står virkelig på spil. Hvordan vil
Søren og Palle redde sig ud af det?

Til næste møde er der nogle ganske alvorlige emner på dagsordenen. De her:
-

Mangler Jens en pædagog?
Har Jens nogensinde været sanger?
Hvordan forklarer Søren og Palle, at de ikke drikker øl skænket af Joan?
Hvem er det, der er en tåbe?
Mon Palle forsøger at cykle til ølmøde en anden gang?
Hvordan redder Søren og Palle Als Nørherred Ølnyder Laughs renomme?

Næste ordinære møde er hos Søren
fredag den 10. marts 2006 kl. 18:30.

Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 9. september 2005

Alc. %

Ben Nevis 80/- Ale

4,0

Darguner Gold

4,9

Jacobsen Dark Lager

5,8

Rebel Original Premium

4,8

Half & Half Dark Beer, Ørbæk

5,8

Imperial Extra Double Stout

9,0

Adelskronen Pils

4,9

Alc. %

Bemærkninger
Håndbrygget i Skotland. 0,5 l flaske. Ufiltreret, lidt cremet, svagt skum, lysebrun farve. Lidt over i Stout og med en lidt
tør eftersmag.
0,5 l plastikflaske med skruelåg. Lys, filtreret, pænt skum, let bitter, tæt på Tuborg, men har lidt mere humlesmag. Jens
bryder sig ikke så meget om den. Søren er heller ikke begejstret.
Flot flaske med en passende størrelse på 0,75 l. Flot skum, brun farve, klar let karamelagtig. Hans-Erik og Jens er ikke
helt tilfreds. For kommerciel, siger de. Os andre synes nu, den er god.
Flaske på 0,5 l. Lys, klar, flot skum. Rigtig god pilsner. Smagen hænger ved. Bedre end Darguner Gold. Fin pilsner.
Flaske på 0,75 l. Mørk, tyk skum. Guinness lignende. God øl. Ikke så ringe. Gal fin øl. Mild Stout smag. Den kan vi godt
have 1 mere af.
Heldigvis kun en 0,33 l flaske. Vammel, udefinerbar. Søren blev dårlig. Hellere 3 Rauchbier. Nej, hvor smager den
dårlig.
Endnu en 0,5 l plastikflaske med skruelåg. Lys øl, flot skum. God øl. En rigtig god øl.

Links

Ben Nevis 80/- Ale

4,0

http://www.bridgeofallan.co.uk/html/bottled_products.html

Darguner Gold

4,9

http://www.brauerei-dargun.de/

Jacobsen Dark Lager

5,8

http://www.jacobsenbryg.dk

Rebel Original Premium

4,8

http://www.hbrebel.cz/

Half & Half Dark Beer, Ørbæk

5,8

http://www.xn--rbk-bryggeri-7cb3w.nu/

Imperial Extra Double Stout

9,0

http://www.harveysonline.co.uk/acatalog/Harveys_Online_Bottled_Beers_5.html

Adelskronen Pils

4,9

Klosterbrauerei GmbH Metzingen

