Møde den 14. september 2012.
Deltagere:

Alle + Jette, Conni, Joan og Susanne

Denne gang var det 21. gang vi holdt et ordinært ølmøde i Als Nørherred Ølnyder Laugh, samtidig
kunne vi også holde 10 års jubilæum. I den anledning var damerne inviteret med. Det kunne tydelig
høres. Derfor måtte det indskærpes, at pigerne ikke måtte være så højtrøstede, da den seriøse del af
ølmødet – ølsmagningen – skulle gennemføres.
Den første øl var Skovlyst Humle Høst. En barsk humlet øl at starte på.
Maden var i dagens anledning bestilt hos Detlef og bestod af:
Oksecappacio marineret i hvidløg, anrettet på salatbund med parmesanost, anrettes port. tallerken.
Tamsvin sauce + oksemørbrad, små krydrede kartofler med skræl, grillet grønsager, souffle
Forretten kom på bordet. Den var rigtig fin.
Det var fint, at du kunne (måtte) komme, Jens.
Jette skyller tallerkener af.
Jette spørger: Hvorfor sidder vi her? :-o Vi sidder målløse. Naturligvis fordi vi har jubilæum i Als
Nørherred Ølnyder Laug.
Søren har ingen slips på??? Og så på vores jubilæumsdag. Hvor er slipset?
Søren og Jette kunne ikke rigtig finde vej gennem sti systemet. Nåh, hvorfor mon?
Preben er i køkkenet.
Preben læste op fra sidste referat og skulle have briller på. Desværre havde han dem allerede på.
Svar på spørgsmålene fra sidste møde:
Hans Erik vil finde ud af noget som bod for den manglende hat.
Hvordan går det med vestene? Tja.
Der er kommet en familieforøgelse hos Jens. Navnet er Jeppe.
Palle holder det ekstraordinære møde inden jul 2012, hvor der serveres æggekage.
En mand kørte en kat ned. Stoppede op. Fandt katten, slog den ihjel og smed den ind på marken.
Næste morgen sagde konen: Du har nok kørt en kat ihjel. Han gik ud til bilen. Der sad en død kat i
kølergitteret.
Preben havde lavet et uddrag af foreningens historie lige fra starten i september 2002 til marts 2012.
Da det ville være utopi at tro, at pigerne kunne være stille, mens historien blev læst op, blev det
derfor pigerne, som skulle oplæse historien. De skulle på skift oplæse et afsnit, men det blev til sidst
Jette, der læste op. Det var vel nok også den eneste måde, vi kunne få ro til at høre historien.
Vitsen om kartoffelskrælleren blev læst op af Jette. Jette var tavs længe efter. Pludselig udbrød hun:
Nåh ja.
Hans Erik er væk om 23 år, 1 måned og 1 dag omkring middag. Han blev 49 år den 14. juli i år.
Bruno måtte ikke komme på besøg hos Jens med en bajer. Jens skulle se Kriminalinspektør Foyle
50/50 Betaler for fest alt inkl., hvis Jens får barn nr. 2 (Bruno og Hans Erik)

23:45. Palle gik inden han fik den sidste øl.
Preben hældte øl op, men der var stadig kapsel på flasken.
Hvor er Allman Brothers musikken?
2:30. Suppe blev serveret.
3:12. Bruno går som den sidste hjem.
Efterspil:
Ganske vist gik Bruno hjem kl. 3:12, men han nåede først hjem kl. 5:00.

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

Hvad finder Hans Erik ud af som bod for den manglende hat?
Hvor er Sørens slips?
Er der nogen, der har deltaget i det ekstraordinære møde og fået æggekage hos Palle?
Hvornår får Jens barn nr. 2, så vi kan komme til fest?
Hvor er Allman Brothers musikken?
Hvad lavede Bruno på vej hjem?
Hvordan går det med vestene?

Næste møde er den 22. marts kl. 18:00 hos Palle.

Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 14. september 2012
Alc. %

Bemærkninger
0,5 l flaske. Humlet, ufiltreret. Palle synes for humlet og Hans Erik skal højst have 1 af slagsen. En ukendt har i
referatet skrevet en rigtig god øl???
0,50 flaske. Porter. Farve kulsort. Højt flot skum. Smager som røget spegepølse. Hans Erik kan rigtig godt lide den.
Bruno vil aldrig købe den.

Skovlyst Humle Høst

7,2

Den Udødelige Hest

7,2

Hornbeer ”Fødselsdagsfest”

6,5

0,50 l flaske. Meget humlet. Gylden farve. Bruno OK øl, Palle og Hans Erik: den smager surt – ikke særlig god.

Duckstein Original

4,9

0,50 l flaske. Den smager ikke af noget oven på de andre.

Hornbeer The Fundamental

11,0

0,50 l flaske. En grimme satan. En rigtig stout. Bedre end Skovlyst.

TB Ale (3)

6,1

0,50 l flaske. Ufiltreret, gylden, højt flot skum. Fin øl.

Alc. %

Links

Skovlyst Humle Høst

7,2

http://www.bryggeriskovlyst.dk/production/sortiment/limited-edition-humle-h%C3%B8st

Den Udødelige Hest

7,2

http://www.svanekebryghus.dk/den-ud%C3%B8delige-hest-baltic-porter

Hornbeer “Fødselsdagsfest”

6,5

http://www.hornbeer.dk/?pid=80

Duckstein Original

4,9

http://www.duckstein.de/duckstein-bier/#c802

Hornbeer The Fundamental

11,0

http://www.hornbeer.dk/?pid=116

TB Ale (3)

6,1

http://thisted-bryghus.dk/?id=16&vhmenu=2&hmenu=9

