Møde den 22. marts 2013.
Deltagere:

Palle, Bruno, Søren og Preben
Jens var fraværende pga. dårlig ryg
Hans Erik var syg

Mødet var blevet flyttet pga. Hans Erik, men det hjalp ikke, da han blev syg.
Veste var omsider blevet udleveret. De er rigtig fine.
Palle serverede tatar
Den første øl var Dead Cat. Faktisk en god øl sammen med tatar.
Nyhed: Palle har fået arbejde.
Bruno klager over, at han ikke kan mærke fingerspidsen og har ondt i skulderen. Pilgaard svarede:
Kig på dåbsattesten.
Bruno var også blevet skadet på arbejde. Hoften ramte ned i en palle og hovedet ned i beton gulvet.
Men som Bruno siger: Ølmødet kan man ikke svigte.
Nu kom Shepherd Neame 1698 på bordet. En OK øl, men ikke megen smag.
Nu serverede Palle Airsju. Det er en sønderjysk måde at lave Irish Stew. Forskellen er, at der i den
sønderjyske udgave anvendes hvidkål i stedet for løg. En Rød Aalborg afsluttede kålen.
Bruno ved stadig ikke, hvor han har været, da han gik hjem fra Preben. Bruno mener, hab har været
igennem 3 haver og da han kom hjem, var der knækkede grene i tøjet og huller i hælene.
Nu fik vi Christoffel Winterse Bok. Lidt over i New Castle Brow Ale. En god øl.
Ved sølvbrylluppet efter at have været gift i 25 år, sagde manden: Jeg har ikke fortalt, at jeg er
farveblind. Konen: Det gør ikke noget. Jeg har altid fortalt, at jeg kom fra Løgstør, men jeg kommer
fra Gambia.
Den næste øl var Red Hook. Også en god øl.
Svar på spørgsmål fra sidste møde:
Søren slips hænger hjemme i skabet.
Der er ingen, som har fået æggekage på et ekstraordinært møde hos Palle. Det må der gøres noget
ved.
Bruno ved ikke, hvad han lavede på vej hjem fra Preben.
Var det en idé, at vi skaffede sorte hatte som passede til vesten. Palle skaffer prøver.
Preben kom med Hancock, som ekstra øl.
Det er skuffende, at de fraværende ikke har sikret, at de øl som de skulle leveres til ølsmagningen,
ikke er nået frem.
Vejningen viser, at Preben og Søren har gjort en hæderlig indsats for at bevare foreningens renomé
og selv Palle har gjort en indsats, selvom der er et stykke vej til fordums velmagtsdage. Bruno
derimod krymper.
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23:40. Nu skal vi have Dyrlægens Natmad.
Palle: Skulle jeg måske lige servere en tynd snaps hertil?
Nej, det skal være Rød Aalborg, siger Preben.
Der kommer en bil fra stranden.
Hvad sker der her? Siger Palle. Palle rejser sig op og følger bilen, mens den kører forbi. Der
kommer ellers aldrig biler her forbi.
Nu kommer der en til. Nej, den kører på Fyn. Nej, nu kommer den sørme her forbi.
Et nyt eftersyn af håndvasken blev ikke til noget, da Jens ikke var mødt op.
Næste møde planlagt til den 13. september skal måske flyttes, da Søren nok er på ferie i Skotland.
Han skal rejse den 14. september kl. 9:30.
Alternativer kan være 6. september eller 27. september. Den 6. september foreslås.
00:35. Neeej, der kommer en bil mere forbi.
01:10. Nu kommer der en bil igen.
Som sædvanlig er der åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære møde:
-

Kan man drikke Rød Aalborg til et ølmøde?
Hvordan kommer hattene til at se ud?
Skal der bygges motorvej ude ved Palle?

Næste møde er hos Preben, sandsynligvis den 6. september kl. 18:00.
Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 22. marts 2013
Alc. %

Bemærkninger

Dead Cat

4,7

0,50 l flaske. Ufiltreret, gul brun. Lidt over i IPA. Let bitter. Kraftig aroma. Faktisk god øl sammen med tatar.

Shepherd Neame

6,5

0,50 flaske. Klar, lysebrun. Fint skum. Frisk, men ikke megen smag, men er egentlig OK.

Christoffel Winterse Bok

7,8

0,33 l flaske. Mørkebrun, ufiltreret. Skum hurtig væk. Lidt over i New Castle, men mere bitter. God øl.

Red Hook

5,8

0,33 l flaske. Klar, lysebrun. Ikke meget skum. Lidt over mod Brown Ale, men mere bitter. God øl.

Alc. %

Links

Dead Cat

4,7

http://www.beeradvocate.com/beer/profile/19476/85606/

Shepherd Neame

6,5

http://www.shepherdneame.co.uk/brands/ales/1698-bottle-conditioned-ale

Christoffel Winterse Bok

7,8

http://www.ratebeer.com/beer/christoffel-winterse-bok/52107/

Red Hook

5,8

http://redhook.com/beers/

