Møde den 4. april 2014.
Deltagere:

Alle ???

Palle har glemt hatten. Søren har glemt slips og kunne ikke finde hatten.
Preben giver Duckstein til alle som tak for opmærksomheden til sin 60 års fødselsdag.
Palle har fået stress. Han er kommet over i 3F.
Det er bedre at have Alzheimers end Parkinsons. Jo, det er bedre at spille øl end at glemme, hvor
den er.
Susanne serverer mørbrad i fad dækket med champignon, løg, bacon og peberfrugter. Hele 14 halve
mørbrad, var der i 2 fade. Hertil salat og stegte kartofler.
Den første øl var Störtebeker Schwarz-Beir. En rigtig god øl.
Brunos hund kan ikke lide Hans Erik. Den er menneske kender.
Den 8. august vil Susanne og Bruno gerne se os i Valhalla for at markere deres sølvbryllup.
Nu kom Påskelammer på bordet. En øl fra Pladderballe Bryghus, der er leverandør til det tørstige
danske folk. På etiketten står disse vise ord: Det er åndsvagt at dø af druk. Så kan man jo ikke få sig
en bajer.
Væddemål mellem Bruno og Hans Erik: Bruno skal ned på 110 kg inden han bliver 60 år.
Willemoes Kyst til Kyst var den næste øl. En FFS øl => en fy for satan øl. Så slem, at Søren og
Hans Erik nøjedes med at dele en øl.
Svar på spørgsmål fra sidste møde:
Hans Erik har været fuld.
Hans Erik vil næste gang være korrekt påklædt for at rette op på vort renomé
Preben har ikke fået en globus til jul.
Laugets medlemmer kan finde gode øl til øl møderne.
På spørgsmålet om Jens og Søren ikke kan tåle øl er svaret, der mangler vægt.
Bruno giver cigarer til Preben og Hans Erik. De må ikke ryges udenfor, da stærene vil tro, at det er
pinden på en stærekasse.
Sje å fo dæj et lyw – drek nåwe øl
Hans Erik siger, at han kunne drikke Fisherman Friends for at drukne smagen af Willemoes. Bruno
havde kun snaps, men vi drikker ikke sprit under ølsmagningen.
Næste gang skal vi prioritere øllene, så vi får de svageste først.
Ja, det er rigtig Hans Erik, dem vi ikke fanger, dem skyder vi (Hans Erik brummer lystig (fiser)).
Dortmunder fra Ceres er den næste øl. Mærkes i halsen som jen mi.
21:35. Nu begynder Palle også at brumme endda rigtig meget.

Osterbord med hjemmelavet ostelagkage serveres.
23:00. Preben sidder roligt og spiser ostelagkage og Palle fortsætter med at brumme uden at
fortrække en mine.
23:45. Palle på vej til toilettet fes så hytten rystede.
Rent undtagelsesvis er der blevet rettet i referatet fra den 6. september 2013. Det drejer sig om,
hvornår der er brug for en Magirus. Årsagen var, at referenten ikke anede, hvad en Henschel var.
Det er naturligvis en brist i sekretærens basale viden, da alle naturligvis burde vide, hvad en
Henschel er.
Som sædvanlig er der åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære møde:
-

Var Jens ikke med eller mangler der en øl?
Kommer Bruno ned på 110 kg inden han bliver 60?
Får vi prioriteret øllene?

Næste møde er hos Jens (Lavensby) kl. 18:00.
Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 4. april 2014
Alc. %

Bemærkninger

Störtebeker Schwartz-Bier

5,0

0,5 l flaske. Sort, kun lidt skum. Skum hurtig væk. Let smag af kaffe + mørk chokolade. God øl

Påskelammer, Pladderballe
Bryghus

5,8

0,50 l flaske. Brun, ufiltreret. Lidt ram i smagen. Er det pga. malt? Ikke sød, som det kunne forventes af Påskebryg.
Kan drikkes.

Willemoes Kyst til Kyst

6,0

Oranjeboom Original Dutch
Recipe

0,50 l flaske. Lys, fint skum. Lidt som Paulaner. FFS => Fy For Satan sig HEP og Søren. Bruno og Preben 1 øl, men så
er det slut. Palle fin øl. Hans Erik og Søren delte 1 øl.

5,0

0,50 l dåse. Ikke megen smag. Lys øl. Den render bare. Den gør ingen fortræd. Den kan der drikkes mange af.

Dortmunder, Ceres

7,7

0,50 l flaske. Lys øl, flot skum, smager igennem. Det smages ikke, at den er stærk. ”Jen meæ” på alsisk. Mærkes i
halsen som en mere.

Alc. %

Links

Störtebeker Schwartz-Bier

5,0

http://www.stoertebeker.com/brauhandwerk/brauspezialitaten?id=Schwarz-Bier

Påskelammer, Pladderballe
Bryghus

5,8

http://www.pladderballebryghus.dk/paaskelammer.html

Willemoes Kyst til Kyst

6,0

http://www.bryggeriet-vestfyen.dk/product/willemoes-nyhed/

Oranjeboom Original Dutch
Recipe

5,0

http://www.biernet.nl/bier/merken/oranjeboom

Dortmunder, Ceres

7,7

http://www.goodbeer.dk/beer.php?brewid=21

