Møde den 14. marts 2008.
Deltagere:

Palle, Søren, Bruno, Hans Erik, Jens og Preben

Det skal indledningsvis lige bemærkes, at alle var fremmødte og det var 12. gang, der blev afholdt
ordinært møde i Als Nørherred Ølnyder Laugh. Naturligvis ville det også blive interessant at
opleve, hvordan Jens kunne håndtere et møde i sit nye hus, hvor han endnu ikke havde holdt
indflyttergilde. Interessant ville det naturligvis også blive at se, hvor stort et præg Linda havde sat
på tingene.
Som indledning til mødet startede vi med at smage Sam
Adams Utopias. Øllen skal efter sigende være verdens
stærkeste. Hele 25,6 % alkohol indeholder øllen.
Flasken var indkapslet i kobber, så den lignede en kedel
til ølbrygning. Flasken havde indgraveret et portræt af
Sam Adams. Det var dog gemt bag nogle små låger i
kobberindpakningen. Indpakningen var unik. Prisen var
også unik 1.000 kr.
5-6 flasker, så er jeg færdig – altså økonomisk.
Til øllen har Sam Adams udviklet et specielt glas, som blev fremskaffet til lejligheden. Alle laugets
medlemmer fik efterfølgende sit glas med hjem som souvenir.
I stuen hos Jens er der en klokke. Den lyder lidt tung og sløv. Det er fordi Jens ikke skal vågne, når
den slår.
Vi var spændt på Jens’ kulinariske færdigheder. Hans
serverede svinemørbrad i baconsvøb med
flødekartofler, majs og flutes. Det klarede Jens med
bravour.
Den næste øl var Original Black fra Skælskør Bryghus.
En ret uskadelig øl som man kan have mange af. Søren
har ikke rigtig styr på glassene, så han hælder øllen op i
skylleglasset.
Et par bemærkninger fra det forrige møde hos Palle.
Jens drak som et svin.
Palle sagde efterfølgende, hvordan fa’en kan folk være bekendt at smide rundt med og vade rundt i
musik CD’erne. Søren var dog så vis, at tage billeder af synderen med sin mobiltelefon. Det viste
sig, at være Palle selv.
Nu får Bruno omsider øllene, som Palle har haft
liggende til ham fra vort ordinære ølmøde hos Palle. Er
de mon blevet for gamle?
Kokken havde ”pinden” i ”kartoffelskrælleren”. Hvad
skete der? Begge to blev fyret.
VIGTIGT. Omsider blev det fastlagt. Fredag den 9. maj
holdes der indflyttergilde hos Palle. Det er med
påhæng.

Nu kom Ferdinand Dark Lager på bordet, hvilket den faktisk også gjorde ved det sidste ordinære
ølmøde.
Palle har ikke sin foreningshat på. Efter et vist psykologisk pres, hev han sin hat frem af ærmet. Er
det nu også den originale hat, for Palle skyer ingen midler for at være ret påklædt.
På spørgsmålet, om Jens stadig sover som et æble, altså med stilken opad, har situationen ændret sig
fuldstændig. Hvis Jens sover i telt, bliver der ”taget hånd om det”.
Der hænger en ”Ånd Væk Jauer” i loftet. Nej, siger Palle, Den er til at jage tigre væk med. Jammen
se selv, der er ingen tigre her.
Gulvet i stuen er højere end i køkkenet. Da Preben skulle passere, lignede det noget af det, man kan
se i ”90 års fødselsdagen”.
”Morgensutter” behøver ikke nødvendigvis at være noget at gå i.
Den næste øl var Bov Bryg – Pale Ale. Ret god øl og den bedste hidtil.
Diskussionerne kom nu ind på indianere. Nogen af de værste var Huron stammen. Nu er de blevet
importeret til Flensborg. Deraf det tyske ord Huren.
Mænd med flotte koner har en svans som et æsel – ligeså lang og ligeså beskidt.
Så var der en seriøs diskussion om sommerhuse i det svenske, bortset fra Palle og Jens, der talte om
tegninger over bomber.
Så kom vi til Fuller’s London Porter. En ganske fin porter uden for voldsom smag.
Palle skulle inden mødet bestemt ikke have cigarer, selvom han medbragte 6 styk. Han var faktisk
den første, som tændte en cigar. Herefter tændte Preben, Søren og Bruno også cigarer.
21:59 Søren begynder at nyse.
Hvis Carsten ”Røv” kommer i nærheden af én, så
hjælpe ikke engang et grydelåg bag røven.
Palle til Hans og Erik: Vil du have et brækket ribben?
Jeg føler mig stærk i aften, når jeg ryger cigarer.
Hvis Palle bruger knapperne midt på skjorten, så
springer knapperne sikkert helt af.

22:09 Podagraen hos Palle generer tilsyneladende ikke mere.
Søren er ikke meget for blues musik.
Preben siger til Søren: Er det bedre med ”We don’t need no education”?
Hva? Siger Søren. Det gentages tre gange.
Så kommer det fra Søren: Taler du udenlandsk?
Jens kan ikke få musikanlægget til at spille. Der kom flere gode råd:
Prøv at lægge en CD i.
Prøv at trykke på Play.
Jens du ser ikke så pukkelrygget ud mere.

Den sidste øl Havskum Bering Brøk kom på bordet. Det
var nærmest som en citron limonade drik.
Jens’ automatiske øloplukker kunne kun klare de 5
første øl. Så var den færdig.
23:10 Så kom Heino på anlægget.
Dem som stadig havde lidt Sam Adams Utopias tilbage
kunne konstatere, at den var i stand til at reparere alle
tidligere dårlige smagsoplevelser.
23:49 Din hat sidder skævt, Søren.
Hvor er Søren? Han må være her, for hans sko står
under bordet. Søren er ikke under bordet. Efter en
større eftersøgning fandt vi Søren i Jens’ dobbeltseng,
altså i Lindas side. Han tog sig sørme en ”morfar” midt
under mødet.
Palle tage saltbøssen og forsøger forgæves at åbne sin
øl. Det klarer japaneren i stedet.
Hvis hun suger, så skal det være sådan, at hun kan
starte en Scania
Fade med natmad tilflyder selskabet i rigelige mængder. Det kunne Jens sørme også klare. Det
lover godt for indflytterfesten.
En mand får et valg mellem 3 piger.
Alle piger får 20.000 kr..
Den første sætter 5.000 kr. ind på kontoen og bruger resten.
Den anden sætter 10.000 kr. ind på kontoen og bruger resten.
Den tredje sætter 15.000 kr. ind på kontoen og bruger resten.
Hvilken pige vælger han?
Hende med de største patter.
01:20 Der ringes. Kan du hente os?
01:40 Palle, Søren og Hans Erik tager hjem
Den sidste time har Jens ikke fattet noget.
Endelig tager Bruno og Preben på Pubben, så Jens kan
komme til ro.

Der skal lige gøres opmærksom på, at der holdes ølsmagning kl. 18:00 den 19. april 2008 i
forbindelse med byfesten på Luffes plads i Nordborg. Billetter kan købes på Pubben og i Langesø
Brugs. Pris 175,- I prisen er inkluderet glaseret skinke med flødekartofler. Foredragsholder er
Torben Mathews, en af landets førende ølforedragsholder og ejer af You’ll Never Walk Alone i
Kolding

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

Er Brunos øl blevet for gamle?
Kan Søren ikke klare sig uden en ”morfar” efter han er blevet 50?
Hvad giver Søren i kompensation?
Hvornår holder Jens indflytterfest?

Næste ordinære møde er hos Bruno
Fredag den 12. september 2008 kl. 18:30.

Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 14. marts 2008

Alc. %

Bemærkninger
72 cl flaske. Smager som portvin. Smager som Brunsviger i starten. Smager ikke grimt, men er farlig. Ret skarp lige når
den kommer i munden, men bliver hurtig til en god smag, som hænger længe i munden. Indpakningen er unik. Ingen
skum. Klar mørkebrun farve. Specielle glas er der til.
0,50 l. Gal fin mørk kulør. Fint skum. Skummer en del, men det er hurtig væk. Ikke megen smag. Gør ingen fortræd.
Dan kan man have mange af.
Flaske på 0,5 l. Genganger fra sidst.
Sød, mørk og kun lidt skum. Smager lidt af hvidtøl.

Sam Adams Utopias

25,6

Skælskør Bryghus Original
Black

5,0

Ferdinand Dark Lager

4,5

Bov Bryg Pale Ale

5,2

0,50 l. Fint skum og fin, klar lysebrun farve. En del hunlesmag – tysk præget. God øl. Den bedste denne aften.

Fuller’s London Porter

5,4

0,50 l. Mørk, klar og nærmest sort i farven. Fin porter. Ikke for voldsom i smagen.

Havskum Bering Bryg

5,5

0,33 l. Som citron vand. Limonade øl. Mørk, lidt skum. Som Seven Up + Øl mix. Temmelig dårlig. En kloak værdig.

Alc. %

Links

Sam Adams Utopias
Skælskør Bryghus Original
Black
Ferdinand Dark Lager

25,6

http://www.samueladams.com/

5,0

http://g2b.dk/?id=7&cider=0&bid=8333

4,5

http://www.pivovarferdinand.cz/index2.htm

Bov Bryg Pale Ale

5,2

http://www.bovbryg.dk

Fuller’s London Porter

5,4

http://www.fullers-ales.com/london_porter.php

Havskum Bering Bryg

5,5

http://www.ceres.dk/Default.aspx?ID=3

