Møde den 9. marts 2007.
Deltagere:

Palle, Søren, Hans Erik, Jens og Preben

Fraværende: Bruno
Så skete det igen. Foreningen var ikke fuldtallig til det halvårlige ordinære møde. Det er kun sket én
gang tidligere i 2002, hvor Søren ikke mødte op. Tro det eller lad være. Det var Bruno, som ikke
deltog i mødet. Mon han ikke mere kan tåle øl?
Denne gang blev mødet afholdt hos Palle og da Bruno var fraværende, så burde der kun være 5 øl at
smage på. Mødet burde derfor heller ikke være så udfordrende, som normalt. Det blev en stor løgn.
Vi stod foran foreningens måske hidtil mest krævende aften og det blev virkelig en test af
medlemmernes formåen.
Hårdt og brutalt startede mødet med færdiglavede solæg. Hertil en 58 % whisky Classic of Islay fra
fad nr. 2630, tappet år 2006. Det betød, at Jens kl. 18:45 efter nogen overtalelse fra laugets øvrige
velmenende medlemmer fik sit første solæg nogensinde. Solæggene gled fint ned, men whiskyen
var nu ikke særlig god på trods af, at Palle har fået den foræret og påstod at prisen var omkring 80
€. Mon det er en ven eller fjende, som har givet Palle whiskyen? Heldigvis havde Palle opstillet et
Tuborg fadølsanlæg, så man kunne få skyllet ganen efter behov – og behovet var stort.
Så gik vi til bords. Vi startede med en udmærket påskebryg fra Midtfyns Bryghus. Hertil fik vi højt
belagt smørrebrød bl.a. også æg, som Jens ivrigt spiste. Kommentaren var da også, at med alle de
æg, Jens satte til livs, ville han komme til at sove i et telt i sengen om natten.
Jens påstår, at han ikke har haft 8 kasser tomme
Duckstein stående og slet ikke tomme. Han burde
vide bedre. Referaterne taler sandt.
Det er ikke så let at lave bremsespor i en g-streng.
Især ikke hvis de sidder på Sara. Jens for pokker,
de skal jo blot hives af.
Der går rygter om, at anpartshavere måske får
adgang til et klublokale med indgang bagved
Broballe Bryghus. Lyder interessant, men
naturligvis skal de først kunne brygge ordentlig øl.
Kan man virkelig have en udenlandsk dansker med i Als Nørherred Ølnyder Laugh? Naturligvis,
hvem skulle ellers skrive referat?
Palle kan ikke rigtig finde ud af, at et indflyttegilde ikke er det samme som et ølmøde. Derfor venter
vi stadig på, hvornår vi skal til indflyttegilde hos Palle.
Palle siger, at indflyttegildet holdes, når Hans Erik har lavet kloakken. Kan man nu også stole på
det?
Nu kom Rogue Shakespeare Stout på bordet. Den faldt ikke i god jord. Palle smider en citron i øllet
og siger med citron forsvinder smagen næsten. Alle smider nu citron i øllet, men ak, smagen
forsvinder bestemt ikke.
19:39 Palle har knappet bukserne op, så sækken altså mavesækken kan folde sig ud.
19:42 Palle begynder at ”tale”. Et sikkert tegn på, at noget er steget ham til hovedet.

Der går et lys op for Jens og han når nu til sit
seriøse stade. Han påstår, at Helmuth Hardegen
havde sejlet U123 som ubådskaptajn og havde
sænket mest tonnage under andens verdenskrig.
Da Internettet var lige i nærheden takket være
Connie, kunne vi med det samme fastslå flere
unøjagtigheder.
For det første hed han ikke Helmuth men
Reinhard, hvilket Jens forsvarede med, at de fleste
tyskere hed Helmuth.
For det andet var han ubådskommandør og ikke
ubådskaptajn.
For det tredje, så havde U123 ganske vist sænket megen tonnage, men Reinhard var kun
kommandør på båden i 14 måneder. Så fremover må vi vist tage udtalelser fra Jens med lidt
forbehold.
Jens har i øvrigt lovet at skaffe et billede af Helmuth, som altså hedder Reinhard.
Preben ræber og klager over en grim hoste.
20:04 fører Connie Jens på toilettet.
Søren ville ikke tabe ansigt, hvorfor han ville drikke det hele af Shakespeare Stout. Han drak lidt og
smed bundfaldet ud. Vi andre så godt, at der var over halvdelen af øllet tilbage, da han hældte det i
vasken.
Efter Shakespeare Stout kom Blackford 1488 Majestic Whisky Ale. Vi så frem til en ordentlig øl,
men allerede fra starten viste den sig at være speciel. Jens kæmpede galt for at åbne flasken, men
måtte simpelthen give op. Han gav den til Hans Erik, som åbnede den for ham. Skal man virkelig
have tre slurke, før man må udtale sig om øllet? Det holdt hårdt for magen til defekt øl, skal man
lede længe efter. Der siges rundt om bordet, at den er sprittet og umulig at drikke. Palle spytter øllet
ud. Fra Jens lyder det også, at den er dårlig, men efter at have hørt andres kommentarer siger han, at
den nu alligevel ikke er så dårlig. Er Jens mon radikal?
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.
20:38 Jens og Connie går i sovekammeret. Connie kom først ud. Jens kom senere, tog sig i skridtet
og så hel saglig ud. Jens og Connie forsøgte at bluffe ved at lade hunden Sara deltage. Nu ville
skæbnen, at Sara var i løbetiden, så det var vist ikke så dårligt. Jens og Sara så ud til at befinde sig
godt sammen.
20:44 Palle hælder resten af øllet ud af sit glas. Nu måtte der en ny øl til. Thomas Hardy’s Ale kom
på bordet. Det blev igen en frygtelig oplevelse. En sød, klistret dessert øl. Ikke for en flok ølnydere,
som faktisk tørstede efter en ordentlig øl.

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.
Dette billede af Jens kunne såmænd godt være taget på
dette ølmøde, men blev faktisk allerede taget på sidste
ølmøde.
En vægt blev nu fundet frem. Hvorfor vides ikke, men
der blev lavet en status på laugets medlemmer.
Vægten lød: Preben 115, Hans Erik 127, Palle 113, Søren 97 og Jens 94
Der kom højlydte protester over visningen, især fra Hans Erik +9 kg og Jens +6 kg i forhold til
sidste registrering.
Jens påstod, at vægten ikke rigtig kan passe, da det dunkede vildt i sækken. Æggene havde åbenbart
gjort sin virkning.
Endelig kom der en ordentlig øl på bordet. En påskebryg fra Svanneke Bryghus.
21:25 Nu vil Jens ikke skåle med os andre. Jens siger, at han støtter højrepolitik, men vi har nu set,
at han også er noget radikal.
Nu begynder Jens at synge om diverse perfide ting. Hans Erik og Preben ønsker at gå en tur. De er
måske ikke musikalske.
21:44 Palle og Jens synger nu uudholdeligt.
Bo fik den ene Bornholmer Påskebryg. Det var helt OK efter laugets mening.
Som følge af, at det var 10’ende gang lauget holdt ordinært møde, havde Preben medbragt en Avery
Anniversary Ale Thirteen Weizen Doppelbock. Det var en jubilæums øl og er kun brygget 1 gang.
Tappes hvert år i maj indtil hele bryggen er tappet. Måske et held for der er ingen, som kan huske,
hvordan den smagte. Så der er stadig muligheder for at købe den.
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.

Preben havde taget en Zippo lighter med fra USA. Den var rimelig stor, så den ikke bare lige kan
forsvinde. Den er så stor, at den kan varme mit sommerhus op, siger Palle.
Cigarerne kom frem og de blev tændt med magnum lighteren.

11:08 Jens er kommet tilbage, men Jens er uden for competition. Han formår dog at hente den sidste
øl Raasted Bryghus Forår. Det er desværre også en øl, som ingen husker noget om.
11:20 sover Jens trygt.
11:40 Det er kun Preben og Hans Erik, der er
ædru?????
Søren har drukket 300 g øl ifølge vægten.
Jens har mistet hatten.
11:45 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.

Med dette billede af en sovende Jens er dette
ølmøde slut.

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

Kan Bruno ikke tåle øl?
Sover Jens i telt om natten?
Holder Palle indflyttegilde, når Hans Erik har lavet kloakken?
Har Jens et billede af Helmuth, som altså hedder Reinhard?
Hvad laver Connie og Jens på toilettet?
Er Jens Radikal?
Hvilken kompensation giver Søren for at drikke is te til et ølmøde?

http://www.olsen161.dk/
http://www.fish-n-beer.dk/

Næste ordinære møde er hos Hans Erik
Fredag den 14. september 2007 kl. 18:30.

Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 9. marts 2007

Alc. %

Midtfyns Bryghus Påskebryg

6,8

Rogue Shakespeare Stout

6,0

Blackford 1488 Majestic
Whisky Ale
Thomas Hardy’s Ale
Bornholmer Bryg - Påskebryg
Avery Anniversary Ale Thirteen
Weizen Doppelbock
Raasted Bryghus Forår

Bemærkninger
En rimelig øl i en 0,50 l flaske. Lugter lidt af IPA øl, men smager ikke så dårlig. Uklar, ufiltreret. Lysebrun flot skum. Lidt
af karamel på trods af lugten.
En passende 0,65 l flaske. Sort, flot lysebrunt skum. Ingen kulsyre. Flad øl og smager som kold Cafax. Søren kan ikke
lide den. Ingen synes om den. Med citron forsvinder smagen en del, men desværre ikke nok.

7,0

0,50 l flaske. Defekt øl. En sprittet æblemost. Under ingen omstændigheder øl. Den er sprittet. Den er dårlig.

11,7

8,5 oz. flaske ~ 0,25 l, hvilket var rigelig. Ren sukkervand. Dessertvin lignende. Sød, klistret. Ikke særlig god.

5,7

En god øl i en 0,50 l flaske. Lys, uklar, ufiltreret. Flot skum.

9,5
5,5

Alc. %

Links

Midtfyns Bryghus Påskebryg

6,8

http://www.midtfyns-bryghus.dk/

Rogue Shakespeare Stout
Blackford 1488 Majestic
Whisky Ale
Thomas Hardy’s Ale

6,0

http://www.rogueales.com/brews.html

7,0

http://www.tullibardine.com/shop.aspx

11,7

http://www.ohanlons.co.uk/section.php?xSec=2

5,7

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

9,5

http://www.averybrewing.com/BigBeers/seasonal/%20Anniversary%20Ale%20(Thirteen)

5,5

http://www.raasted-bryghus.dk/

Bornholmer Bryg - Påskebryg
Avery Anniversary Ale Thirteen
Weizen Doppelbock
Raasted Bryghus Forår

