Møde den 14. marts 2009.
Deltagere:

Palle, Søren, Hans Erik, Jens og Preben

Endnu engang må vi konstatere, at vi ikke kunne være fuldtallige på trods af, at mødet var blevet
flyttet én dag. Sidste gang var det Hans Erik, som var syg. Denne gang var det Bruno. Han havde
ondt i maven. Med en sådan stor mave, må det have været meget slemt.
Ligesom Hans Erik havde Bruno ikke sørget for at levere øl til mødet. Mon Bruno som
kompensation kommer med en overraskelse til næste ordinære møde?
Vi mødte denne gang op i Søren og Jettes sommerhus i Købingsmark. Så kunne vi opføre os, som
det passede os, men uha hvor ville der være langt at gå hjem. Linda var chauffør og det gik da også
næsten uden problemer. Dog lige uden for sommerhuset var vejen lidt fedtet, så meget at Linda
faktisk var i stand til at sidde fast, men hun kørte jo også Ford.
Søren startede med at servere en reje cocktail, men lige inden vi skulle starte, kom Jette brasende
ind med et par vigtige ting. Den ene var Sørens hat, som han havde glemt og det andet var et øljern.
Det var OK, at Jette kom og spiste med, men tie stille kunne hun nu ikke ret længe. Og da hun
spurgte, om vi ikke savnede hende, var svaret nej. Vi savnede Bruno.
Den første øl var Gorden Finest Gold. Det var en ret kraftig sag, som ville være bedre til ost end til
rejer. Et par stykker af dem på tom mave, så er den kørende.
Ifølge Palle smager Påskebryggen fra Broballe Bryghus surt og alen er ikke for god. Det lover ikke
så godt. Der er Åbent Hus i Broballe Bryghus søndag den 5. april kl. 12-17.
Da Hans Erik ikke bragte øl til vort sidste ordinært møde, så havde han taget en overraskelse med
denne aften. Den kommer vi til senere.
Næste øl var Fischer Tradition. Den var nu lidt flad i det, men det må nu nok tilskrives den tidligere
øl. Det var nu en ganske god pilsner.
En kommentar til musikken i baggrunden. Vi har aldrig før hørt sådant et musikvalg. Så kan man jo
lægge i det, hvad man vil, men det er ikke ligefrem positivt ment.
Så kom Søndags Bedste Bøf på bordet. Det var hakkebøf i rigelige mængder på en bund af fløde
kartofler og pyntet med råt kød. Det smagte rigtig godt. Tak for det Jette (det var så også det sidste
positive, der var at sige om Jette denne aften).
På det efterhånden lidt trivielle spørgsmål om, hvornår Jens holder indflyttegilde, siger Jens, at det
kan han ikke overskue nu, hvor han lige har haft besøg af Traktorlauget. Vi afventer derfor stadig et
svar.
Patient hatten, som Hans Erik fik overrakt, mens han var indlagt på sygehuset, bør nu gives videre
til Bruno.
Dronning Margrethe er på besøg på hospitalet. Hun vises rundt på stuerne og på den første sidder en
mand og onanerer. Hvad er der med ham? Jo, han skal onanere 4-5 gange om dagen på grund af for
høj sæd produktion. På den næste stue lagde en sygeplejerske på knæ foran en patient og spillede
den af på ham. Hvad er der nu med ham? Jo, han fejler det sammen som den anden, men han er i
sikringsgruppe A.

Pludselig kommer der i Jettes talestrøm …så om 10 år bliver Preben 70 år????
Hvordan kan Jette komme med en sådan kommentar? Kan hun ikke lide Preben mere? Ser Preben
virkelig så gammel ud? Der skal mange klem til, for at Jette kan redde den. Skal Jette aldrig hjem?
Nu blev der tid til Påske Stenøl. Efter sigende skulle den være brygget med lavasten. Havde det
været mig, siger Hans Erik, så havde jeg smidt lavastenene ud mæ æ balle.
Når 2 bøsser er i aktivitet, svinger ”nødderne” så synkron eller asynkron?
Til konen: Hvis du gerne vil have større bryster, så tør dem i lokumspapir. Hvorfor? Jo, det har da
hjulpet på din røv.
Jens erkender manglende mådehold på sidste ordinære møde, men det var oste fonduens skyld.
Ølture kom på tale.
Der er en mulighed for at lave en to dages tur til Grenå, hvor man kunne besøge Dansk Motor- og
Maskinsamling. Ifølge Søren er det måske muligt at arrangere noget fælles med Dansk Motor- og
Maskinsamling og med Djurs Bryghus. Søren undersøger dette nærmere. På vej til Grenå kunne vi
tage forbi Aarhus bryghus. En 1½ times rundvisning med ølsmagning om lørdagen vil koste 120,pr. person dog minimum 2400,-. Overnatning på vandrehjem i Aarhus efter besøget i Grenå.
Planlægges til sidste halvdel af september.
En anden tur kunne være en én dags tur til Fyn. Besøget skulle starte med en 2½ times rundvisning
med ølsmagning på Stensbogaard Bryghus til en pris af 125,- pr. person dog minimum 2000,-.
Dernæst kunne turen fortsætte til Æggekage på Boulevardkroen i Odense og endelig kunne vi lave
et gensyn med værtshuset Karlsen Kvarter, inden turen går hjemad igen.
Der arbejdes videre med mulighederne.
Nu blev der skyllet i Carls Ale. En flad typisk Jens øl.
Palle havde tabt sig op til mødet, men ikke desto mindre kunne han efter bøfferne ikke være i sine
bukser, så de blev knappet op og lynet ned. Heldigvis havde han seler på, så vi andre ikke skulle se
på armod.
To ældre svagtseende sad på en bænk i parken. Den ene sad med sin mobil telefon foran sig og
tastede løs. Den anden sagde: Hva’ fa’en. Har du en erektion? Nej, det er en Nokia.
Altså, Kvickly har ingen ordentlig uddeler modsat Dagli’ Brugsen. Kun en cigar havde de til salg.
Søren måtte hente cigarer hos Shell.
Nu kom cigarer på bordet. Selv Jens startede en cigar.
Øllaug nr. 1 havde møde i sidste uge. Ud på aftenen måtte de hente flere øl. Hvad i alverden????
Formanden for Øllaug nr. 1 var hos Preben for at låne et 1 liters glas forud for mødet. Hvad i
alverden???? Har de heller ikke udstyret i orden?
Hans Erik undersøger, om han kan skaffe en skrårem til ølværktøj.
Preben siger, at han har købt ølslips til alle.
21:17. Hatten sidder skæv på jens, mens cigaren sidder lige i munden. Med cigaren lige i munden
og hatten sat lige, så ligner Jens faktisk en stærekasse.
Nu kom Sundby Stout på bordet. En rigtig god øl.

22:09. Nu sidder hatten meget skæv på Jens.
Erik og Palle var ude og høre Pink Floyd Project og med deres egne ord: Højse døjse – der havde vi
næf i æ bæger.
22:22. Nu havde Jens smidt hatten i sin iver over den tyske politiker Edmund Steuber og hans
kontakt til Rusland.
Nasar Khader er blevet rigtig integreret, for nu har han fået en trailer.
Palle kan godt få ”den” op at stå, hvis han jager en piberense i.
Hvad er ligheden mellem at få den ”sutte af” af Margrethe Vestager og at gå på line mellem to
kirketårne? Det er bedst ikke at kigge ned.
Så kom Hans Eriks overraskelse. Det var Ultrapres Beer Liquor. Indholdet skulle varmes op og
hældes i glas. Ovenpå skulle flødeskum som i Irish Coffee. Det smagte nærmest som Galliano.
Godt initiativ, mon vi ser noget ekstra fra Bruno på næste møde?
23:38. Jens skruer op for musikken med Udo Jürgens og danser løs. Jens undrer sig over, hvad der
kommer fra NDR1. De sidste 15 år har man altid haft udsendelsen ”Berichte vom Tage” på NDR1
kl. 23:30. Det er der, til Jens’s store fortrydelse, ikke mere.
Mon Jens i virkeligheden mente ”Berichte von Heute” for den udsendelse kommer på hverdage kl.
23:30, men ikke i weekenderne?
Hans Erik fik hikke. Den kunne Palle kurere, hvilket Hans Erik ikke troede på. På et tidspunkt
havde Palle fået Hans Erik hidset op over noget økonomi med det resultat, at Hans Eriks hikke gik
over. Hans Erik måtte derefter acceptere, at Palle havde visse evner til at kurere hikke.
0:52. Jens drikker kun vand og kan ikke skåle med os andre.
1:06. Bemærkelsesværdig er det, at Jens stadig er hyper aktiv.
1:07. Palle tager hjem.
1:18. Linda ankom og Jens begyndte at opføre sig ordentlig. Linda kørte os alle hjem undtagen
Søren, som ville passe på sommerhuset????
På vej gennem Nordborg kom vi i møde med en flok fulderikker, som var på vej fra Friends til
Pubben. Vi blev antastet af bl.a. Nis, som absolut ville have os med på Pubben, men vi havde en
fast karakter og sagde nej tak og kørte hjem.
Vi erfarede dagen efter, at politiet senere kom på inspektion på Pubben. Sikke nogle banditter, der
har været der. Forresten var formanden for Øllaug nr. 1 ikke også på Pubben?

Efterskrift.
Det skulle fra pålidelig kilde oplyses, at Jens den efterfølgende dag var temmelig død. Det har man
af at drikke al det vand. Så kan han lære det.
Katestrofe.
Vi gik glip af en Påskebryg. Jette skriver til Preben, at ølmødet ikke er slut endnu. Søren har ikke
givet os hendes Påskebryg. Søren påstår til gengæld, at han ikke vidste, at Jette havde øl til os. Det
har Jette skrevet til Preben på Facebook, så alle kan læse det.
Altså Jette har vi ikke været heldige med.

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

Mon Bruno kommer med en overraskelse på næste ordinære møde?
Hvornår kan Jens mon overskue at holde indflyttegilde?
Er vi klar til øltur?
Kan Hans Erik skaffe en skrårem til øludstyr?
Har Preben husket ølslipsene?
Mente Jens ”Berichte von Heute” i stedet for Berichte vom Tage” og var det slet ikke i
weekenderne, men på hverdage?
Lærer Jens aldrig at drikke øl i stedet for vand?
Hvor er Påskebryggen fra Jette?

Næste ordinære møde er hos Preben
Fredag den 11. september 2009 kl. 18:30.

Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 14. marts 2009

Alc. %

Bemærkninger

Gorden Finest Gold Beer

10,0

0,33 l flaske fra Belgien. Klar, lysebrun farve. Sødlig. God øl, ikke så ringe.

Fischer Tradition Biere Blonde

6,0

0,25 l flaske. Klar, lysegul. Flad smag, ellers god pilsner.

Påske Stenøl

7,5

0,5 l flaske. Klar med flot mørkebrunt, højt skum. Delte meninger. Dejligt at vi er færdige med den.

Carls Ale

4,6

0,33 l dåse. Klar mørkebrun farve med flot skum. Flad, tynd smag. Smager ikke af meget. En typisk Jens øl.

Sundby Stout

6,2

0,5 l flaske. Dybsort farve. Skum hurtig væk. Rigtig god øl. Den kan vi godt lide.

Ultrapres Beer Liquor

20,0

0,75 l flaske. Serveres varm med flødeskum. Som Galliano. Sødt som Irish Coffee.

Alc. %

Links

Gorden Finest Gold Beer

10,0

http://www.john-martin.be/

Fischer Tradition Biere Blonde

6,0

http://www.fischerbeverages.com/brands.php?p=169

Påske Stenøl

7,5

http://www.thisted-bryghus.dk/Default.aspx?ID=13

Carls Ale

4,6

http://www.carlsbergdanmark.dk/Produkter/Pages/CarlsAle.aspx

Sundby Stout

6,2

http://www.amagerbryghus.dk/217-sundby-stout.htm

Ultrapres Beer Liquor

20,0

http://www.brasserieecaussinnes.be/
http://www.hos-walter.dk/product.asp?product=183

