Møde den 21. september 2007.
Deltagere:

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

Mødet blev holdt hos Hans Erik og alle var fremmødte. Om det skyldes, at mødet startede 1 uge og
30 minutter senere end oprindelig planlagt, må stå hen i det uvisse. Sidste gang var der en række
alvorlige ubesvarede spørgsmål, så de blev taget op som det første punkt sammen med et passende
antal øl til at holde væskebalancen i orden.
På spørgsmålet om Bruno ikke kunne tåle øl, var svaret simpelt. Han var bare skidt. Det ville da
også være århundredes historie, hvis Bruno ikke længere kunne tåle øl og Pubben ville
sandsynligvis lukke.
På spørgsmålet om Jens sov i telt om natten altså efter alle solæggene, sagde han, at han ikke kunne
huske det. Derimod mente han, at han sov som et æble, altså med stilken opad.
Hans Erik har lavet kloakken hos Palle, så nu er spørgsmålet, om Palle holder indflyttergilde. Palle
har lovet at finde ud af noget.
Jens havde ikke et billede af Helmuth, som altså hedder Reinhard.
Vi fandt ud af, hvad Connie og Jens lavede på toilettet. De undersøgte virkningen af solæggene,
selvom Jens sagde, at de undersøgte fliserne.
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.
Søren havde ikke fundet ud af, hvad han ville gøre for at kompensere for, at han havde drukket is te
i stedet for øl. Han mente, at hvis han ikke havde hældt øllet ud, så havde vi ikke fået suppe. Søren
ville dog tænke over, hvordan vort renomme kan genoprettes.
Det skal lige bemærkes, at selv i USA rygtedes det, at der på Brøggeriet blev hældt 5.000 liter øl i
kloakken. Ikke et særligt godt rygte.
Herefter gik vi over til at smage på den første øl Kaiser Fasstyp. Jens mente, at han var forberedt på
alt, for Joan havde stillet en spand frem til ham, hvis det skulle gå galt.
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.
Den næste øl var Ærøskøbing Dark Ale. Den lugtede af H… til, men kunne dog drikkes.
Kl. 20:16 kom der en alvorlig bøvs fra Jens. Er spanden på plads?
Palle har ikke givet øllene fra det sidste møde til Bruno, som lovet og han havde dem heller ikke
med til dette møde. Har han drukket øllene selv?
Kl. 20:40. KATESTROFE – Vi mangler øl. Hvem har øl?
Nu kom Stella Artois på bordet. En rimelig øl.
En tredjedel af Als Nørherred Ølnyder Laugh er halvnøgne, da de mangler hatten.
Det lover ikke for godt med Broballe Bryghus. De skal til at uddanne en tømre til brygmester. Skal
vi til at lave et ølbryggeri i Lavensby?
Gonzo Imperial Porter var den næste øl. Ikke god, men var alligevel lidt for god til at smide væk.

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.
Kl. 20:29 Palle taler nu som en Københavner.
Hvis DDR har været i Sahara i 10 år, så har det været godt og tørt i 10 år. Nu er det kun tørt.
Den tjekkiske øl Ferdinad Dark Lager var den næste øl. Den var lidt tør og ingen humle smag.
Kl. 10:02 Formanden hælder øl op med kapsel på.
Det vækker høfeberen hos Søren, som går ud og nyser.
Kl. 10:12 Søren kommer tilbage.
Hvis jeg skal tatovere en enhjørring på din overarm, så vil den stikke sig selv i røven.
Er der overhovedet nogen piger, som vil have tatoveret Hanomag hen over røven?
Den sidste øl Greenland Brown Ale kom på bordet. En rimelig øl, men en genganger. Nu takkede
den hel over for Jens. Han begyndte at fremføre en hel masse om danskeren professor Plum. Han er
åbenbart en åndelig guru for Jens og Jens giver bevis på professor Plom, men hvad det var, han var
professor i, kan vi ikke huske. Han skulle dog mene, at nogle mennesker har parapsykologiske
evner altså nogle psykologiske evner ud over det sædvanlige. Det kunne være tankeoverføring, at se
syner eller at se ind i fremtiden. Jens fortsætter med at fortælle om trans… et eller andet.
Kl. 23:43 Hatten ser faktisk ud til at være på plads på Jens.
Et egern løb op ad benet. Har du prøvet det? Nå ikke, så er det fordi nødderne er for små.
Hermed sluttede dette møde uden alvorlige udskejelser bortset fra Jens’, som det sig hør og bør.
Som sædvanlig er der åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære møde:
-

Sover Jens stadig som et æble?
Hvad har Palle fundet ud af vedrørende indflyttergildet?
Hvordan vil Søren sikre, at vi får genoprettet vort renomme?
Har Palle givet øllene til Bruno eller er de blevet drukket?
Er der nogen piger, som vil have tatoveret Hanomag hen over røven?
Har Jens nogle parapsykologiske evner?

http://www.bryggerier.dk/index.php
http://www.drikkeabc.dk/drikkeabc-dk/index.aspx?id=10
http://g2b.dk/

Næste ordinære møde er hos Jens
Fredag den 14. marts 2008 kl. 18:30.

Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 21. september 2007

Alc. %

Bemærkninger
Klar, gylden, flot skum, 0,5 l. Af erfaring er det en øl, man kan have mange af, hvis man går i bjergene. Almindelig
pilsner, men mere smag af humle end Classic Tuborg og smager bedre, men ikke i nærheden af Tysk øl. Udmærket øl
0,50 l flaske. Skum ikke særlig solid, let bitter, lugter underlig, men ikke i retning af Schwartsbeer. Lugter af H… til. Den
kan drikkes, men så er det også sagt. Hænger i munden længe efter.
Flaske på 0,33 l. Premium Lager Beer, Belgium’s original beer. Lidt mere bitter (anelse) end Tuborg, men ellers er de
meget ens.
0,355 l fra bryggeriet Flying Dog. Rigtig meget skum – men hurtig væk. Meget kraftig smag, meget mørk nærmest sort.
Lidt for fin for os til at smide væk.

Kaiser Fasstyp

5,0

Ærøskøbing Dark Ale

6,0

Stella Artois

5,2

Gonzo Imperial Porter

7,8

Ferdinand Dark Lager

4,5

Tjekkisk øl på 0,50 l. Skummer fint. Smager noget af karamel og er lidt frugtagtig. Tør og ingen humlesmag.

Greenland Brown Ale

5,5

0,5 l flaske. Flot skum. God i forhold til de fleste øl. Dog ikke den allerbedste???

Alc. %

Links

Kaiser Fasstyp

5,0

http://www.kaiserbier.at/produkte/produkte_hauptsorten.htm

Ærøskøbing Dark Ale

6,0

http://www.risebryggeri.dk

Stella Artois

5,2

http://en.wikipedia.org/wiki/Stella_Artois

Gonzo Imperial Porter

7,8

http://www.flyingdogales.com/beer-specialty-gonzo.asp

Ferdinand Dark Lager

4,5

http://www.pivovarferdinand.cz/index2.htm

Greenland Brown Ale

5,5

http://www.brewhouse.gl/dansk/produkter/brown-ale.aspx

