Møde den 8. september 2006.
Deltagere:

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

Så var det Prebens tur til at beværte Als Nørherred Ølnyder Laugh på det 9. ordinære møde. Jens
havde laugets oplukker med og så var alt jo klart. Næh, det var nu ikke helt rigtig. Bruno, Palle og
Søren mødte ikke reglementeret op, da de ingen foreningshat havde på. Det var ikke godt. Vi har
tidligere set, at Palle og Søren har sat Als Nørherred Ølnyder Laugh’s renomme på spil, da de
glemte ølglassene. Nu slæber de også Bruno med ned i sølet. Hvad skal det dog ende med?
Efter et par almindelige øl til opvarmning, serverede Preben farserede auberginer til forret. Palle
startede med at sætte sin medbragte Rouge Hazelnut Brown Nectar på bordet med det samme, da
han var i tvivl om, at vi kunne lide den. Det viste sig, at forretten smagte godt til chokolade øl eller
var det omvendt.
Nogle spørgsmål fra sidste møde blev besvaret. Preben havde det første ølglas. Vedrørende Connies
trekant, så kan vi nok ikke stole på Palle, når vi spørger, om posten bedre kan finde ud af den. Men
naboern!!!! Palle er kommet med en flot transportkasse til laugets glas, så nu kan det være lige
meget, om Biva har en transportkasse eller ej. Vi afventer stadig, at Palle indkalder til
ekstraordinært ølmøde. På spørgsmålet om, hvor fuld Søren kan være, så arbejder vi på at finde ud
af det.
Zywiec kom på bordet sammen med farserede kødruller af en passende størrelse. Bruno sætter
Tuborg på bordet for at få en reference, Vi påstod han. Vi ved bedre. Han var tørstig. Jens var der
straks med sin øloplukker og ville patte på Hans Eriks øl.
Den her ko er ved at stikke halen op gennem halsen, siger Palle efter at have spist halvdelen af
kødrullen. Kødet var rigtig godt og mørt.
Pas på ikke at spise så meget kød, at man ikke kan drikke øl.
Det er første gang, jeg har fået så meget siden tirsdag, siger Bruno.
Det er noget af det fineste, vi har fået.
Jens mener, at han er ved at få liv eller også er det en fold i undertrøjen.
Et rustent tag er ensbetydende med en våd kælder. Absolut ingen hentydning til de rødhårede piger,
vi kender.
Jens: Jeg har jo 8 kasser Duckstein stående, altså tomme ……
21:35. Nu vil jeg have en cigar, siger Palle. Preben og Hans Erik følger trop.
Vi mangler indflytter gilder fra Palle, Jens, Hans Erik og Preben i nævnte rækkefølge.
Palle planlægger med indflytter gilde i uge 43.
Greenland Brown Ale kom på bordet og lidt ost m.m.
Palle fik drømmende øjne, da han hørte ”Ornani” med Dario von Slutty. Helt galt gik det, da
”Homo” sangen fra Slutty kom. Palle og Søren gik ud på altanen sammen. Hvorfor mon?
10:40 bliver Bruno ringet op af Susanne, som skabede sig i Nordborg, som Bruno så diplomatisk
udtrykte sig. Susanne spurgte, om hun skulle komme tidlig hjem. Nej, siger Bruno, men jeg
kommer hjem senest søndag, så jeg kan nå at komme på arbejde.
Tillykke til Palle, da han var blevet morfar.
Det er præcision, at kunne lave bremsespor i en G-streng.

Hvad lægger Jens i munden på Sara?
23:21. Søren går ud på altanen (for at nyse????).
Hvis Jens bøvser, så falder bukserne ned.
01:01 går Palle hjem. Søren sagde, at han også snart skulle hjem. Det mente Jens og Hans Erik nu
også, de skulle.
01:35. Så er det alvor, Nu sidder hatten hel forkert på Jens og Palle er taget hjem.
På grund af forplejningsforpligtelser så er referatet ikke så omfattende som ellers.

Som sædvanlig er der åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære møde:
-

Hvad koster det ikke at have foreningshat på til ordinære møder?
Er Jens nødt til at patte øl i stedet for at drikke af glas?
Er Hans Eriks øl bedre?
Kan man virkelig spise så meget kød, at man ikke kan drikke øl?
Hvad skal man bruge 8 kasser tomme Duckstein til?
Indflytter gildet hos Palle blev ikke i uge 43 år 2006. Hvilket år mon det bliver?
Hvorfor går Palle og Søren ud på altanen sammen, når de hører ”Homo” sangen?
Hvad lægger Jens i munden på Sara?

For lige at gøre opmærksom på, at der ikke mangler drikkevarer, hvor Preben bor i New Jersey, så
er her et link til den lokale vinhandel:
http://www.wineaccess.com/store/totalwine-union/welcome.html
Den har ca. 8.000 forskellige vine, 2.000 forskellige flasker sprit og ikke mindst 1.000 forskellige
øl. Nu fremgår øllene ikke af katalogerne, så det er i stedet scannet ind.
ol.pdf

Næste ordinære møde er hos Palle
Fredag den 9. marts 2007 kl. 18:30.

Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 8. september 2006

Alc. %

Bemærkninger

Rogue: Hazelnut Brown Nectar

6,0

0,65 l amerikansk mørk, sød øl. Ikke vammel. Er det virkelig hasselnød smag? Skum hurtig væk. Antydning af
chokoladesmag i starten.

Zywiec
Augustinerbräu München,
Dunkel
Greenland Brewhouse
Brown Ale
Harviestoun Old Engine Oil
Stærke Preben, Svaneke
Bryghus

5,6

En polsk 0,50 l dåseøl. Flot dut. Lys øl. Pilsnerøl. Skadesløs. Lidt besk i forhold til Tuborg.

5,6

En 0,50 l tysk øl. Flot, klar, gyldenbrun kulør. Fin karamelagtig smag. Meget efter Jacobsen. Skum hurtig væk.

5,5

0,50 l flaske. Fin farve, gylden brun, flot skum (er det mon indlandsisens skyld?). Mere bitter (herb) smag end
Newcastle Brown Ale.

6,0

Kun 0,33 l. Kulsort, gal mørk. Pænt, tykt skum. Ikke dårlig.

6,9

En 0,5 l flaske. Uklar. Lys brun. Flot skum. Rigtig god øl.

Alc. %

Links

Rogue: Hazelnut Brown Nectar

6,0

http://www.rogue.com/brews.html#hazelnut

Zywiec
Augustinerbräu München,
Dunkel
Greenland Brewhouse
Brown Ale
Harviestoun Old Engine Oil
Stærke Preben, Svaneke
Bryghus

5,6

www.zywiec.com.pl

5,6

http://www.augustiner-braeu.de

5,5

http://www.brewhouse.gl

6,0

http://harviestounbrewery.co.uk

6,9

http://www.bryghuset-svaneke.dk/Default.asp?m=36

