
Møde den 6. september 2013. 
 
Deltagere:  Alle 
 
Jens, da han ser vægten: Skal vi vejes i dag? 
 
Bruno har tabt sig fra 133 kg til 120 kg.  
Hans Erik har tidligere sagt, at det skulle han nok opveje. Så må vi have været fulde, sige Hans 
Erik. 
 
17:58. Alle mødt. 
 
Referat fra sidste møde læst op, da det ikke var blevet udsendt på grund af tidspresset. Mødet var jo 
blevet rykket en uge frem. 
 
Hatten, der blev foreslået hos Palle sidste gang, accepteres ikke. Det er tydeligt, at kommer hatten 
på Jens, så ses det, at ikke alt kan pynte. 
 
Hans Erik var uden slips, vest og hat. Uha, uha, hvordan skal det gå med vort renommé? 
 
Den første øl Klosterbryg kom på bordet. Hertil blev der serveret grillhaxen, ærtepuré, brasede 
kartofler og løg stegt i stegefedt. Uhmmmm. 
 
Preben, du bør ønske dig en globus til jul – jo, så har du noget at stryge slipset på. 
 
Den næste øl var Liberty Ale. Ikke en god øl, sådan lige som lidt over i Grøn Slot. 
 
Jens viste mappen med billeder af øl, vi har fået ved de tidligere øl møder. De fleste øl var der, men 
der mangler datoer. En rigtig fin samling. 
 
Nu kom Fredagsøl på bordet. Den kan bruges som fyraftensøl. Et par øl OK, men så heller ikke 
flere. 
 
En ikke hel komplet vits. Der er mindst 11 huller i brusehoveder, da jøder har 10 fingre. 
 
20:06. Jens er fuld. Han synes alle øl har været gode. 
 
Har I hørt, der er kommet en bil mere forbi ude hos Palle. 
 
Det er rigtig, at Bruno har tabt sig, men det er altså Preben og Palle der har opvejet tabet – ikke 
Hans Erik. Status på vejningen ses her: 
 
 2003.03.14 2007.09.03 2010.09.04 2011.09.09 2012.03.16 2013.09.06 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preben  114 115 113 111 109 116 
Hans Erik 118 127 127 130 127 127 
Palle 116 113 113 98 99 105 
Bruno 128 128 137 135 138 124 
Søren 96 97 93 91 90 98 
Jens 88 94 100  100 92 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samlet vægt 660 674 683 565 663 662 
 
Zwischen zwei Bergen brummt der Beer und wenn er brummt, stinkt es sehr 
 



Hvornår har du brug for en Magirus? Når en Mercedes sidder fast og en Henschel ikke er i 
nærheden. 
 
Den næste øl var Whining Blonde. Det var en forfærdelig øl. Når man tænker over det, så var de 
tidligere øl faktisk ikke så ringe. Søren kunne selv kun drikke halvdelen, selvom det var ham, der 
havde købt den. 
 
Det var ikke bedre med den næste øl, som var en Bersalis tripel. Den hører under kategorien belgisk 
øl og det burde være kendt for lauget medlemmer, at sådanne øl ikke er velsete. 
 
Den sidste øl var Bigfoot ”Barley wine style”. Den var over i retningen IPA og smagte virkelig 
igennem. Igen en forfærdelig øl.  
 
23:20. Jens tager billeder af øllene. 
23:25. Nu var det slut med special øl. 
 
00:25. Jens tager hjem. 
 
00:40. Søren og Palle tager hjem.  
 
Generelt var maden god, men øllene… 
 
Hvad er nu det? Jens og Søren drak ikke deres sidste øl. 
 
 
 
 
 
Som sædvanlig er der åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære møde:  
 

- Har Hans Erik været fuld? 
- Hvad gør Hans Erik for at rette op på vort renommé? 
- Har Preben fået en globus til jul? 
- Kan laugets medlemmer ikke finde gode øl til øl møderne? 
- Kan Jens og Søren ikke tåle øl? 

 
 
Næste møde er hos Bruno kl. 18:00, da Jens har bedt om udsættelse. 
 
Vel mødt. 
P. Nørskov 



Resultater af ølsmagningen den 6. september 2013 
 

  Alc. % Bemærkninger 

Klosterbryg, Søgaards Bryghus 5,5 0,5 l flaske. Sødlig, hurtig afdampet. Mørk øl. Ifølge Søren og Jens er det en god øl :-o 

Liberty Ale Anchor Brewing Co. 5,9 0,355 l flaske. Ufiltreret. Lys, fint skum. Lidt over i en IPA, men ikke så megen humle. Ikke en god øl. Lidt over i grøn 
Slot.   

Fredagsøl Randers Bryghus 5,6 0,50 l flaske. Fyraftensøl brygget eksklusivt for Depot Sydfyn af Randers Bryghus. Lys, ufiltreret. Et par øl OK, men så 
ikke flere. 

Whining Blonde 10,0 0,50 l flaske. Lys, ufiltreret. De tidligere øl var faktisk ikke ringe. Forfærdelig øl.  

Bersalis tripel 9,5 0,33 l flaske. Den hører under kategorien belgisk øl og er ikke velset. Den er dog bedre en Whining Blonde. 

Bigfoot “Barley wine style” Ale 9,6 0,35 l flaske. En del over i IPA retningen. Brun, flot kulør. Forfærdelig. Smager virkelig igennem. 

 
 

  Alc. % Links 

Klosterbryg, Søgaards Bryghus 5,5 http://soegaardsbryghus.dk/wp-content/uploads/2012/07/S%C3%B8gaards-%C3%B8ludvalg.pdf 

Liberty Ale Anchor Brewing Co. 5,9 http://www.anchorbrewing.com/beer/liberty_ale 

Fredagsøl Randers Bryghus 5,6 http://www.depotsydfyn.dk/produkter/randers-bryghus 

Whining Blonde 10,0 http://www.beerhere.dk/ 

Bersalis tripel 9,5 http://www.oudbeersel.com/en/products/bersalis-tripel/ 

Bigfoot “Barley wine style” Ale 9,6 http://www.sierranevada.com/beer/high-altitude/bigfoot-barleywine-style-ale 

 

http://soegaardsbryghus.dk/wp-content/uploads/2012/07/S%C3%B8gaards-%C3%B8ludvalg.pdf
http://www.anchorbrewing.com/beer/liberty_ale
http://www.beerhere.dk/
http://www.oudbeersel.com/en/products/bersalis-tripel/
http://www.sierranevada.com/beer/high-altitude/bigfoot-barleywine-style-ale

	Resultater af ølsmagningen den 6. september 2013

