
Møde den 2. januar 2009. 
 
Deltagere:  Palle, Søren, Bruno, Jens og Preben 
 
På trods af Als Nørherred Ølnyder Laugs anstrengelser med at flytte det ordinære møde flere gange 
af hensyn til Hans Erik, lykkedes det ikke at få Hans Erik med til mødet. Han kunne da i det 
mindste have kommet med øl til mødet. 
 
Mødet var det 13. ordinære møde og vi startede den 3. runde hos Bruno. Susanne sørgede på 
fremragende vis for den faste føde, så laugets medlemmer havde styrke nok til at gennemføre 
mødet, dvs. næsten alle. Som det senere skulle vise sige, faldt et af laugets medlemmer fra, men det 
var nu ikke på grund af manglende føde, men derimod manglende mådehold.  
 
Indledningsvis blev Jens spurgt om det indflyttergilde, som han endnu ikke havde holdt. Det gjorde 
Jens så befippet, at han delte en stol i flere dele. Han var dog i stand til selv at samle stolen igen. 
Jens mente, at det nu må blive til et kombi indflyttergilde, da Linda flytter ind lørdag den 9. januar.  
Nu hvor Jens er kommet i familie med et teltudlejningsfirma, så må det da kunne lykkes. Men hvad 
bliver det til Jens? 
 

Vi var ikke et øjeblik i tvivl om Susannes evner i det 
kulinariske, men de benløse fugle var altså gode og så 
med en sovs, der klæbede (vi har en størrelse, så det 
alligevel ikke kan ses). Til maden fik vi en rigtig god øl 
Fregatten Jylland fra Thor eller Unibrew, som bryggeriet 
nu hedder. 
 
Hov. Bruno var ikke reglementeret påklædt. Han 
manglede sin foreningshat. Bruno mente ikke, at det var 
nødvendigt, når han var hjemme. Men den går ikke. Man 
skal naturligvis være reglementeret påklædt. Bruno 
måtte hente sin hat. 

 
Se på Jens. Nu er det ikke længere en fold, Jens har i skjorten. Der er en god og spirende bodega 
vom. Er den pustet op? 
 
19:48. Jens: Jeg skal altså ikke have 3 mere af de benløse fugle. 
 
Jens får ingen problemer med vandlåsen i aften. Dennis er hjemme. 
 
Så blev der tid til den udmærkede Brøckhouse Rød, der efter sigende skulle smage som Rød 
Tuborg. Det gør den nu ikke, men god var den. 
 
Indflyttergildet hos Palle gik rigtig godt. Der blev serveret chili i maden og hele chilier til pynt. 
Hva’ fa’en, var de kun til pynt, udbryder Preben. Chilien havde sat sit præg dagen efter og sved i 
røven.  
 
”Ånd Væk Jaueren” hos Jens er nu fjernet pga. Linda. 
 
19:50. Hatten sidder nu lidt skævt på Søren. 
 
Øllene, som vi gemte til Bruno ved mødet hos Palle, er ikke drukket endnu. Men på spørgsmålet om 
de er blevet for gamle, sagde Bruno, at det mente han ikke. 
 



Om Søren ikke mere kan klare sig uden en ”morfar”. Tjaa. Søren påstår, at han bare var blevet træt 
af at gå igennem alle værelserne hos Jens. 
 
Inden det ordinære møde i dag foreslog Palle, at vi denne gang ingen øl skulle tage med. Palle ville 
i stedet medbringe øl, som han havde modtaget til sin 50 års fødselsdag. Dem kunne vi så smage på. 
Det kunne der naturligvis ikke blive tale om. Der skal i stedet indkaldes til et ekstraordinært møde. 
 
Det skal ikke komme an på det, så nu indkaldes der til: 
  Ekstraordinært møde den 30. januar. 
  Stedet er Røde Næb – Det er Claus ”Tysker”, som lægger lokaler til. 
 
Bruno lover øl om 10 år. Det bliver 3 liters Samichlauss fra Østrig med den nette alkohol procent på 
14. Mon vi skal dele eller bliver der en til hver? 
 
Vi skal have arrangeret en tur. Turen kunne måske omfatte et besøg i Grenå, hvor man bl.a. kan se 
dampmaskiner. Både Jens og Søren har været der og kan anbefale besøget. Det måtte skylles ned 
med En Brøckhouse Høstbryg. Den kunne fin drikkes i større mængder. 
 
De to lå på sygehuset. Den ene spurgte stammende: Hva a fej fej fejler d du? Den anden: Prostata. 
Den første: Hva a e er d d det? Den anden: Jeg pisser, som du snakker. 
 
Så serverede Preben H. Upmann cigarer. 
Mens tågerne bredte sig, udbrød Jens: Hvor ser I ud 
med de store ”pløkker” i munden. Det er ingenting, 
siger Palle – så skulle I se Connie. 
 
20:52. Susanne kommer ind. Phu-ha hvor er her røget 
og skynder sig ud igen. 
 
Palle til Jens, når vi får sådan en cigar, så varer det en 
time, før man kan spise noget igen. Jo, for sådan kører 
det rundt i livet. 
 
Jens, skal du have et bap af cigaren? Du kan få wc-papir med. - Nej tak. 
 
Nu kom der en Fanø Pilsner, hvilket var en rigtig god pilsner og hvor utrolig det end lyder, så 
smagte en Tuborg ikke af meget ovenpå. 

 
Jens’ ”pind” er ligesom en møllersvend – Jo, den vil hellere hænge 
på en sæk og sove. 
 
En mand inde hos Pilgaard. Der dryppede fra mandens ”pind”. 
Pilgaard spørger: Har du haft seksuel omgang med nogen på det 
sidste? Manden tænkte sig om og sagde: Jo, jeg var hos fru Larsen 
i sidste uge. Pilgaard: Så skynd dig tilbage. Du er ved at få 
udløsning. 
 
Brunos sokker blev studeret nøjere. De var hjemmelavede og 
skulle efter Brunos udtalelser være varme. Det er muligt. De var i 
hvert fald specielle. 
 
 



22:07. Så blev der serveret ostebord med oste fondue, 
ost, frugt og chokolade. Oste fonduen var fremragende. 
Det var Rougette – Ofenkäse med chili og den skulle 
blot varmes op i oven. Det kan anbefales. 
 
Til ostebordet blev der serveret # 100 fra Nøgne Ø. Den 
kan til gengæld ikke anbefales og som Jens sagde: Hvis 
du vælter mit glas, skal du ikke høre for det. Han kunne 
simpelthen ikke drikke den og hvad værre var. Han 
hældet flaskens indhold ud i vasken (ja, det var altså kun 
flaskens indhold denne gang).  

 
Hvorfor slog morfar altid ovenpå osten, som han lige havde gravet 
op i haven og lige før han skar en skive? Det var for at ormene 
kunne nå at dukke hovedet. 
 
Så kom Bruno med en overraskelse. Han syntes, vi skulle have en 
ekstra øl. Det var en 1883 Klassic jubilæums pilsner fra Harboe. 
Den var til gengæld meget bedre end # 100. 
 
23:09. Jens var færdig. Han skulle ikke have jubilæums pilsneren. 
Ikke engang smage på den. Han kunne simpelthen ikke drikke 
mere. Han var mæt og kunne ikke få mere ned. Han havde endda 
vand i ølglasset. Selv det kunne han ikke drikke. Der kan man se, 
hvad der kommer af manglende mådehold på de kulinariske 
oplevelser. Eller kan han ikke mere drikke øl? 
 
Jens ved du, om Linda ryger efter et godt samleje? Nej, det ved jeg 
ikke. Jeg har ikke set efter. 
 
23:28. Jens cykler hjem. 

 
0:22. Søren spørger om, hvor soveværelset er. Skal han 
nu igen have en ”morfar”? 
 
En tyrker vil købe en knallert hos Lock. Har den ikke, 
men kan skaffe en i næste uge, siger Lock. Næste uge 
kommer tyrkeren igen. Den nye knallert er fin. Kan den 
nu også køre helt hjem? spørger tyrkeren. Tjaa, siger 
Lock eftertænksom, så skal du nok tanke i Tyskland. 
 
Det er en skændsel, at nogen går hjem, fordi man er mæt 
og ikke fordi man er fuld. Er det en ædeklub? 

 
Vedrørende Bungee Jump. Nej, jeg kom til verden fordi et gummi sprang. Jeg har ikke tænkt mig at 
forlade den igen, fordi et gummi springer. 
 
Bo kører Søren, Preben og Palle hjem. 
 
Efterskrift: Det er første gang, at referenten kan tyde notaterne gjort under mødet uden problemer. 
Fik vi ikke øl nok? 
 
 



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

- Hvorfor kom Hans Erik ikke med øl? 
- Holder Jens nogensinde et indflyttergilde? 
- Er Jens’ spirende bodega vom pustet op? 
- Mon Bruno giver en 3 liter Samichlauss til hver om 10 år? Og kan vi tåle det? 
- Hvordan ser Connie ud med en stor ”pløk” i munden? 
- Hvorfor viser Jens ikke mådehold, så han kan drikke øl? 
- Er Als Nørherred Ølnyder Laugh blevet en ædeklub? 
- Fik referenten ikke øl nok under mødet? 

 
 
 
Næste ordinære møde er hos Søren 
Fredag den 13. marts 2009 kl. 18:30. 
 
 
Husk: 
  Ekstraordinært møde den 30. januar. 
  Stedet er Røde Næb – Det er Claus ”Tysker”, som lægger lokaler til. 
 
 
 
Vel mødt. 
P. Nørskov 



Resultater af ølsmagningen den 2. januar 2009 
 
 

  Alc. % Bemærkninger 

Fregatten Jylland 7,7 0,33 l øl fra Thor. Klar gylden farve med flot skum. Rigtig god øl. Den bedste de har lavet længe. 

Brøckhouse Rød 5,6 0,5 l flaske. Skulle efter sigende være som en Rød Tuborg. Gylden farve og let uklar. Den er god, men smager ikke 
som Rød Tuborg. 

Brøckhouse Høstbryg 4,5 0,5 l flaske. Mørk gylden farve med højt flot skum. Kan fin drikkes i større mængder. 

Fanø Pilsner 4,6 0,5 l flaske. Gylden farve. Ufiltreret. Skum hurtig væk. En rigtig god pilsner. En Tuborg smager ikke af meget ovenpå.  

# 100 10,0 0,5 l flaske. Sort farve, brunt skum. Noget i retning af double Stout. Meget humle smag – bitter. Hvis du vælter mit glas, 
skal du ikke høre for det. Jens kan ikke drikke den. 

1883 Jubilæum Klassic 4,6 0,5 l flaske. Jubilæums pilsner fra Harboe. Klar mørkebrun farve. Meget bedre end ”# 100”. 

 
 

  Alc. % Links 

Fregatten Jylland 7,7 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=357&PageNum=4 

Brøckhouse Rød 5,6 http://www.broeckhouse.dk/ 

Brøckhouse Høstbryg 4,5 http://www.broeckhouse.dk/ 

Fanø Pilsner 4,6 http://www.fanoebryghus.dk/information.asp?Page=124&web_version=1 

# 100 10,0 http://www.nogne-o.com/ 

1883 Jubilæum Klassic 4,6 http://www.harboes-bryggeri.dk/Products/Denmark/Beer/jubi-classic.aspx 
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