Møde den 16. marts 2012.
Deltagere:

Alle

Denne gang var mødet hos Søren. Forud for mødet, mere præcist kl. 16:00 samme dag ringede
Søren til Preben og spurgte om, hvem der tager Tuborg med? Preben svarede hurtigt, at det
naturligvis var værten.
Hans Erik havde været i USA. Betænksom, som han nu er, så havde han taget 2 slags øl med hjem
til ølmøde. Nu er Hans Eriks tørst åbenbart større end hans betænksomhed overfor øllauget, for
øllene blev drukket allerede mens hans ventede i lufthavnen. For ikke helt at svigte Ølnyder Lauget
havde han været ude at købe en ekstra øl, som han havde med.
Bruno havde også en ekstra øl med og en kasse øl med, da han ikke havde sin hat på.
Preben havde også en ekstra øl med. Han havde først købt en øl, men da han så Påskebryg, købte
han en til.
En god begyndelse til et begivenhedsrigt møde.
Hans Erik mødte tvetutter i San Francisco og ville derfor på Irish Pub, da der her kun var den ægte
vare.
Palle havde en tennis albue med bånd om. Han måtte derfor drikke øl med 2 hænder. Det ville
aldrig have kunnet ske, men Palle havde forretning.
Sierra Nevada Pale Ale var den første øl. Lidt over mod IPA, men alligevel en god øl.
Preben uddeler stærke Kina peanuts.
Hvorfor er der ingen piger, der bliver gravide i december? Pungen er tom og kuglerne hænger på
træerne.
Der serveres pålægsbord.
Bruno har ingen hat på. Det har Hans Erik heller ikke. Bruno har ydet bod herfor, men det har Hans
Erik ikke.
Veste bliver dyre, hvis der skal være flere størrelser. Bedst hvis vi selv finder en vest. Hans Erik har
set på nettet og fundet priser på 500-600 kr. Hans Erik arbejder videre hermed.
Pladderballe Bryghus ”Kalapøjser” var den næste øl. Det var en fin god øl.
Palle holder fast i, at han som tidligere lovet, vil holde et ekstra møde.
Har du problemer med alkohol. Nej. God fornøjelse.
Der er ingen problemer med at stoppe med at drikke. Det har jeg prøvet mange gange.
Jens forventer familieforøgelse i juli.
Jens vil prøve noget nyt. Næste hus skal være med varme.
Vanocni Special kom på bordet. En rigelig humlet øl.

Jens forklarer levende om kørsel med Hanomag vist på YouTube. Noget lignende kan ses her.
http://www.youtube.com/watch?v=Jq0za9qgstU
Der skulle følges op på, om Jens stadig kunne kompensere for Palles vægttab. Det kunne ikke ske
sidste gang, da Jens var fraværende. Vægten kom derfor frem igen og der kunne gøres status.
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Det lykkedes at holde vægten fra vi startede, men vi har været bedre stillet.
Fynsk Forår fra Ørbæk var den næste øl. Som en frisk fyraftensøl, men der var dog delte meninger
om hyldeblomst smagen.
Faldskærmsudspringeren klar til at springe. Tør ikke. En 2½ m høj neger kommer ud fra cockpittet.
Nu springer du, ellers røvpuler jeg dig. Sprang du? Ja, gu’ sprang jeg. Jeg måtte sys med 17 sting.
Så kom Vulcano Påskebryg. Den var meget bedre end Fynsk Forår.
Hvorfor slår man oven på en stærk ost, før man skærer en skive? For at ormene kan nå at dukke
hovedet.
Ostebord blev serveret.
En skotsk Innis & Gunn Original var den næste øl. Smagte ikke af en ski’. Jens mente, at den
smagte af murbrætter.
En alvorlig udtalelse fra Jens. Med en røv så stor som Saras, så kan en G-streng ikke dække noget
som helst.
Innings & Gunn Rum Cask kom på bordet. En rimelig øl, dog ikke Jens’ mening.
Til jubilæum:
Kan vi lave vort eget bryg?
Et besøg på en kro?
Fest med koner?
Palle indkalder til ekstraordinært møde herom.
23:57. Søren holder pause og skal ikke have flere øl. Tager sig gentagne gange til hovedet.
Næstsidste øl var Svaneke Brown Ale. Den havde for meget humle smag.
Den sidste øl var Jupiter. Den var for tynd og smagte ikke af noget. Den køber vi ikke flere af.
00:56. Palle tager hjem.
02:02. Jens har taget en hovedpinetablet og drikker vand.
Nu er det på tide at stoppe.

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

Giver Hans Erik en bod for den manglende hat?
Hvordan går det med vestene?
Er der kommet familieforøgelse hos Jens?
Hvornår holder Palle det ekstraordinære møde?

Næste møde er hos Palle, hvor vort jubilæum skal planlægges. Palle indkalder.
Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 16. marts 2012
Alc. %

Bemærkninger
0,33 l flaske. Fin lysebrun kulør. Sørens og Prebens øl var uklare. De øvrige klare. Smag lidt over mod IPA, men
alligevel en god øl.
0,50 flaske. Ufiltreret, mørkebrun. Flot skum, men hurtig væk. Lidt over mod Brown Ale, men mere humle. En fin, god
øl.

Sierra Nevada Pale Ale

5,6

Kalapøjser Brown Ale

5,5

Vanocni Special

6,1

0,50 l flaske. Uklar, mørk brun. Flot skum, men hurtig væk. Mere humlet end Tuborg. Rigelig humlet.

Fynsk Forår

5,0

0,50 l flaske. Ufiltreret. Som en frisk fyraftensøl. Blandet opfattelse af hyldeblomst smag.

Vulcano Påskebryg

6,0

0,50 l flaske. Klar, lysebrun. Kun lidt skum. Ret god øl. Meget bedre end Fynsk Forår.

Innis & Gunn Original

6,6

0,33 l flaske. Lys, brun, filtreret. Skummer flot og varig. Smager ikke af en ski’.

Innis & Gunn Rum Cask

7,7

0,33 l flaske. Mørk, brun, filtreret. Skummer flot. Ganske god øl. Smager rimelig.

Svaneke Brown Ale

5,0

0,50 l flaske. Ufiltreret. Meget humlet. For meget humle.

Jupiter

5,2

0,50 l dåse. Blond, klar, lys gul. Smager ikke af noget. For tynd.

Alc. %

Links

Sierra Nevada Pale Ale

5,6

http://www.sierranevada.com/beers/paleale.html

Kalapøjser Brown Ale

5,5

http://www.pladderballebryghus.dk/kalap%C3%B8jser-lige-til-drikke

Vanocni Special

6,1

http://www.novopackepivo.cz/en/

Fynsk Forår

5,0

http://www.oerbaek-bryggeri.nu/#

Vulcano Påskebryg

9,1

http://www.furbryghus.dk/Pages/News/779

Innis & Gunn Original

6,6

http://www.innisandgunn.com/en/the-range/original.aspx

Innis & Gunn Rum Cask

7,7

http://www.innisandgunn.com/en/the-range/rum-cask.aspx

Svaneke Brown Ale

5,0

http://www.svanekebryghus.dk/svaneke-brown-ale/

Jupiter

5,2

http://www.brauhausjupiter.de/

