Møde den 18. september 2009.
Deltagere:

Palle, Søren, Hans Erik, Bruno og Preben

Hvad vi ikke troede muligt, skete igen. Vi var ikke fuldtallige på trods af, at der var givet tilsagn fra
alle kun en måned før mødet. På arbejdet kunne Jens ikke få forståelse for, at et ølmøde er vigtigere
end et arbejde, så han måtte desværre aflyse ølmødet. Til gengæld kom Jens med øl forud for
ølmødet. Det må man sige viser en vis seriøsitet. For ikke at blive ledt i fristelse stillede Jens øllene
uden for Prebens dør om eftermiddagen og listede stille af, uden at Preben opdagede det.
Bruno kom med 2 slags øl. Det var som kompensation for ikke at have bidraget med øl på det sidste
ølmøde, da han var blevet syg. Her kunne Bruno lære noget af Jens.
På starten af mødet uddelte Preben Tuborg slips til alle laugets
medlemmer. Det var endnu et led i at vise laugets seriøsitet og give
medlemmerne mulighed for at være præsentabelt påklædt. Det viste sig
dog, at både Bruno og Palle havde store problemer med at binde en
slipseknude. Det lykkedes for Bruno at binde slipset, så at den tynde
del var væsentlig længere end den brede del, men efter nogle forsøg
endte det dog med at se acceptabel ud.
Det viser sig, at Bruno har fået et program, som viser, hvordan man
binder et slips. Det har han nu ikke været særlig heldig med.
Søren havde glemt sin øl hat. Hvordan kan man komme til ølmøde
uden at være ordentlig påklædt?
Så blev der serveret carpaccio med italienske flutes. Hertil kom Staropramen Ležák på bordet. En
god øl, som vi kunne have mange af.
Palle fik tyndskid af øllene fra Broballe.
Der skete noget forfærdelig for Palle i sidste uge. Han fik arbejde. Det varede i hele 3 dage. Palle
opnåede alligevel at få ballade på arbejdspladsen, fordi han ødelagde arbejdsmoralen. Årsagen var,
at han ville arbejde :-o
Hvad står KST for: Dansk Ordblinde Samfund. Hva’, er du også ordblind?
E honne runne u a e dut ve Claus’s søster ifølge Palle.
Als er død inden vi er døde.
Hovedretten var gratineret roastbeef med salat, kartofler og champignon sovs. Hertil fik vi den
franske øl Licorne Legende. Flasken havde en hals som en ornepik – typisk fransk.
Palle, hvis du kan få opskriften på den her sovs med i Vægtvogternes, så er du Gud.
Hans Erik påstår, at uanset hvor fuld han bliver, så vil han altid kunne huske, om Søren tager
gummi på. Hvad i alverden???
Den populære dameven i baren blev spurgt: Hvem har sat dit hår. Det har jeg selv. Jeg har slikket
det på plads.
Næste øl var den amerikanske Goose Island India Pale Ale. Søren, hvor kunne du finde på det?
Hvis du havde haft en hat på, så har den snurret rundt. Yeti øllene var dog værre.

Søren forsynede os også med cigarer.
På referatet fra sidste møde manglede vi svar på,
hvornår vi skulle til indflyttergilde hos Jens. Det
gør vi stadig.
Jens har været ude at se på hus i Kliplev. Huset var
ikke helt nyt og der skulle gennemføres en del
vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Jens
mente, at det var for meget. Hertil spurgte
ejendomsmægleren Jens: Jammen har du ikke
skruet hænderne rigtig på?
Det der blev nævnt i sidste referat om ”nødderne” svinger synkron eller asynkron må være et
spørgsmål, som Palle kan forelægge sin familie.
Ølturen er planlagt til den 26.-27. september. Turen omfatter rundvisning på Aarhus bryghus, besøg
på Dansk Motor- og Maskinsamling, rundvisning på Djurs bryghus, stegt flæsk ad libitum med
kartofler og persillesovs i Aarhus centrum, studie af Aarhus natteliv og et besøg i Kolding.
Skråremmen til øludstyr skal være brun.
Hvis Jens skulle have tatoveret en enhjørning på overarmen, ville den stikke sig i røven.
Hvor er Jettes Påskebryg? Det ved vi stadig ikke.
Så fik vi Spirit of Hamp. En kedelig øl, som man blev tør i munden af. Mon den skulle ryges?
Siden sidst er Hans Erik blevet morfar. Tillykke med det.
Næste øl var Oettinger Swarzbier. Er kuløren tilsat under brygningen? Altså er øllen brygget som en
lys øl og derefter farvet?
Søren siger, at Bruno har taget slipset på, som om det var en butterfly.
Slipset når ikke ned i nærheden af maven.
Få et ordnli liv. Drik noue øl.
Brunos ekstra øl var en Hancock Old Gambrinus Beer Light. En
ualmindelig god øl.
Der mangler en fuldemands indikator. Søren har ingen hat på, så nu
kan vi ikke se, hvor fuld han er.

Så kom Preben med øl nummer 2. Det var den amerikanske Dogfish Head Raison d’Extra. Det
burde han ikke have serveret. Er det for at jage folk hjem?
Den vil jeg ikke engang give mine fjender, siger Søren
Som Palle siger: Fej-ha.
Palle går ud på altanen.

11:45. Søren får et nyseanfald.
Det er den dårligste øl, vi har fået længe. Som Palle siger det: Det er som om, der suser et Intercity
tog gennem hans mave. Det går lige. Men det er tæt på et lyntog.
Foreningen rejser sig op og klapper over, at formanden trods alt har gjort sit bedste. Respekt for
formandens evner.
Søren, Palle og Bruno hælder øllen ud.
Hans Erik får et nyseanfald.
Preben prøvede at råde bod på sin Dogfish fejltagelse. Derfor kom der nu en Hancock Saaz Brew på
bordet. En lækker stor øl med fine procenter.
Der var tændt op i grillen og et passende udvalg af
grill pølser og sennepper kom på bordet. Søren tog
tjansen som grill mester, hvor det lykkedes ham
både at sende en ringrider ned i grill kullene og en
halv pølse på gulvet. Men ellers gik det meget
godt, selvom nogle pølser blev lidt svedne, men
det må nok skyldes den manglende belysning.
Jens har trods alt bidraget til et vellykket ølmøde,
da han har bidraget med strøm.
Formandens sennep valg er bedre end øl valg.

01:45. Hans Erik: Jeg er fuld.
Ca. 2:30 var de fleste taget hjem.
Undtagelsen var Bruno og Preben, som tog til fest hos John Skov i
Holm. Som Hans Erik sagde dagen derpå, da han hørte det:
De er æ hirl alminle.
Man kan sige, at det var et af de længste ølmøder, vi har haft, men
resultatet var stadig det samme. Vi fandt hjem før eller siden. Senest
blev det for Bruno, der først kom hjem klokken 06:30.

Katastrofe.
Vi manglede at smage øllen, som Jens havde stillet ved Preben dør. Det var ellers den udmærkede
Fine Festival.

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

Mon vi bliver fuldtallige til næste møde?
Hvornår kan Jens mon overskue at holde indflyttegilde?
Har Jens ikke fået skruet hænderne rigtig på?
Kan Hans Erik skaffe en skrårem til øludstyr?
Er kuløren tilsat Oettinger Swarzbier under brygningen?
Har Palle flere tog i maven?
Hvor er Påskebryggen fra Jette?
Har vi stadig FF’erne fra Jens?

Næste ordinære møde er hos Palle
Fredag den 12. april 2010 kl. 18:30.

Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 18. september 2009

Alc. %

Bemærkninger

Staropramen Ležák

5,0

0,5 l dåser fra Tjekkiet. Klar, fin gylden. Den kan vi godt have mange af.

Biére Speciale Licorne Legende

5,9

0,33 l flaske. Ikke megen smag. Klar, mærkelig lugt, lidt af de belgiske, løjerlig øl.

Goose Island India Pale Ale
Spirit of Hemp Lager with
hemp extract
Oettinger Schwarzbier
Hancock Old Gambrinus
Beer Light
Dogfish Head Raison d’Extra

5,9

0,355 l flaske fra Chicago. Flot skum, klar gylden farve. Slem øl, meget bitter, men Yeti øllene var værre.

4,9

0,33 l flaske. Lidt efter belgisk øl i lugt, men ikke i smag. Kedelig neutral smag. Man bliver tør i munden.

4,9

0,5 l flaske. Dybsort farve. Kaffesmag. Karamelsmag. Næsten ingen kulsyre. Lidt tam.

9,6

0,33 l flaske. Lys, klar, ikke meget skum. Ualmindelig god øl.

18,0

0,355 l flaske. Ufiltreret. Ulækker brun, grumset farve. Næsten uden skum. Rigtig dårlig øl. Fej-ha.

Hancock Saaz Brew

8,1

0,7 l flaske. Lækker stor øl. Nydes efter behov.

Alc. %

Links

Staropramen Ležák

5,0

http://www.pivovary-staropramen.cz

Biére Speciale Licorne Legende

5,9

http://www.karlsbrau.com

Goose Island India Pale Ale
Spirit of Hemp Lager with
hemp extract
Oettinger Schwarzbier
Hancock Old Gambrinus
Beer Light
Dogfish Head Raison d’Extra

5,9

http://www.gooseisland.com

4,9

http://www.schloss-eggenberg.at

4,9

http://www.oettinger-bier.de

9,6

http://www.hancock.dk

18,0

http://www.dogfish.com/brews-spirits/the-brews/on-hiatus-brews/raison-dextra.htm

Hancock Saaz Brew

8,1

http://www.hancock.dk/oel.html

