
Møde den 9. september 2011. 
 
Deltagere:  Palle, Søren, Bruno, Hans Erik, Preben 
 
Vi mødtes hos Bruno. Jens var fraværende. Mon han vil ud af Als Nørherred Ølnyder Laug? Det vil 
være meget dyrt og meget svært. 
 
Menuen stod på mellemmadder a la Susanne. En sådan mellemmad er af en størrelse, som svarer til 
4 stk. håndmadder i almindelig forstand og lidt til. Og dem var der mange af. 
Hertil startede vi med Svaneke Høstbryg. En ganske god øl. 
 
Synet hos lavets medlemmer er blevet markant dårligere. Det viser brugen af briller. 
 
De ordinære møder i Als Nørherred Ølnyder Laug starter fremover kl. 18:00. 
 
Til spørgsmålene fra sidste møde er der at sige:  
Brunos hat er stadig væk.  
Det er naturligvis ikke rigtig, at Palle kan have travlt.  
Kompensation for Palles mangelfuld påklædning. Palle lover, at der vil blive taget hånd om det. 
Måske med et ekstra møde. 
Det må komme an på en prøve, om laugets vægtstandard kan holdes efter Palles store nedtur. 
Vi ved ikke, hvad Hans Erik fik af Jette. 
 
Bruno og Hans Erik var hos Chresten til 50 års fødselsdag. De fik Willemoes Porter og arms tykke 
ål nærmest muræner. En skam for ålene og især for øllene. 
 
Nu fik vi Rise Dark Ale. En god øl, der passer rigtig godt til mad med rå løg. Passer faktisk også 
godt til anden mad. 
 
Palle sms’er til Peter Moos under mødet. Palle kan tilbyde bloslamper til halv pris. 
 
Hvis man kommer illegal til Nordkorea, bliver man skudt. Kommer man illegal til Kina, forsvinder 
man. Kommer man illegal til Cuba, kommer man i fængsel for evigt. Kommer man illegal til 
Danmark, får man starthjælp, kørekort, bolig ….. 
 
Palle fortæller, at ude på Dybbøl legede de krig i går. De skød kanoner af og alle tyskerne døde. 
Hvordan kunne danskerne så tabe? 
 
Næste øl var Hornbeer Hophorn. En IPA øl, det var der absolut ingen i tvivl om. Søren tror, at han 
får høfeber deraf. Ikke heldigt at købe sådanne øl. Det eneste positive er, at alle de andre øl er 
bedre. 
 
Han kom ind på apoteket: Jeg vil gerne have noget fisse spray. Apotekeren: Gå hjem indtil du har 
fået et bedre sprog. Han kom igen: Jeg vil gerne have intim spray. Apotekeren: Fint, et meget bedre 
sprog. Hvor meget?  Til tre fisser. 
 
Tuborg smager som vand efter IPA øl. 
 
Den næste øl var Baltika No 6 Porter Premium. En øl, som ikke gør nogen skade. En meget god øl, 
som vi godt kunne have flere af. 
 
Hans Erik har fået at vide, at han ikke er egnet som arbejdsleder. Palle: Det passer ikke, du er led på 
arbejde. 



 
Hans Erik havde tidligere mistet sin hat og skaffet sig en ny med det rigtige logo trykt på hatten. 
Hunden Trille åd den nye hat, men så fandt Hans Erik sin originale hat igen. Så ingen panik. 
 
Så skulle der gøres status på vægten.  
 
 2003.03.14 2007.09.03 2010.09.04 2011.09.09  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preben  114 115 113 111 
Hans Erik 118 127 127 130 
Palle 116 113 113 98 
Bruno 128 128 137 135 
Søren 96 97 93 91 
Jens 88 94 100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samlet vægt 660 674 683 565 
 
Vægtudvikling viser, at Palle er ved at lide af anoreksi. 
Vi må håbe, at Jens har fortsat den positive udvikling af vægten og kan kompensere for Palles 
vægtudvikling. 
 
Dennis og Tom vejede begge 99 kg, så de kan snart lægge vægt bag ordene og få noget at sige. 
 
Et nyt emne. Vi ska’ ha’ en ny vest med ryg mærke. 
Hans Erik kontakter Connie om en vest med vort logo som rygmærke. 
 
Så blev der tid til Storm King Stout.  
 
22:13. Palle forlod selskabet. Er han ikke interesseret i foreningen mere? 
23:00. Palle kommer tilbage. 
 
23:15. Nu gik Hans Erik ud i værkstedet. Er han heller ikke interesseret i foreningen mere? 
 
Det ligger helt fast, at de planlagte datoer for vores foreningsmøder ikke kan flyttes. Det er altid 
anden fredag i marts og anden fredag i september. 
 
00:00. Hans Erik kommer tilbage med New Castle Brown Ale i 0,50 l dåser. Han tænker alligevel 
på foreningens tørst. 
 
00:43. Palle taler nu rigsdansk. Palle kunne ikke finde sit glas, Det stod ellers på hjørnet af bordet, 
men det kunne Palle ikke finde ud af. 
 
Ahh, Der blev serveret ostebord og brændevin. 
 
01:00. Palle og Søren tager hjem. 
 
01:15. Hans Erik hikker mere end han drikker. Hans Erik leder efter vand. Hva’ fa’en. Vil han til at 
vaske sig? 
 
 
 
 
 



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

- Kan Jens kompensere for Palles vægttab? 
- Har Hans Erik kontakt Connie om en foreningsvest? 
- Er Palle ikke interesseret i foreningen mere? 
- Hvordan vil Palle kompensere for den tidligere mangelfulde påklædning? 
- Hvad skulle Hans Erik bruge vand til? 

 
 
 
 
Næste ordinære møde er hos Søren 
Fredag den 9. marts 2012 kl. 18:00. 
 
Vel mødt. 
P. Nørskov 



Resultater af ølsmagningen den 9. september 2011 
 
 
 

  Alc. % Bemærkninger 

Svaneke Høstbryg 5,7 0,5 l flaske. Lysebrun farve, flot skum. Let bitter. Humlet. God lang eftersmag. 

Rise Premium Dark Ale 
Økologisk 6,0 0,50 l flaske. Meget mørk fin kulør. Let humlet. God øl. Passer godt til mad. 

Hornbeer Hophorn 9,3 0,50 l flaske. Dark IPA øl. Meget mørk, flot skum, hvilket er det eneste positive at sige. 

Baltika No 6 Porter Premium 7,0 0,50 l flaske. Porter fra Rusland. Meget mørk. Flot skum, men er hurtig væk. Gør ikke nogen skade. Meget god øl.  

Storm King Stout 9,1 0,33 l flaske. Dyb sort. Meget kraftig skum. 

 
 
 
 
 

  Alc. % Links 

Svaneke Høstbryg 5,7 http://www.svanekebryghus.dk/h%C3%B8stbryg/ 

Rise Premium Dark Ale  
Økologisk 6,0 http://www.risebryggeri.dk/risebryggeri.dk/DKB.html 

Hornbeer Hophorn 9,3 http://hornbeer.dk/default.asp?pid=104 

Baltika No 6 Porter Premium 7,0 http://eng.baltika.ru/brand/0/3/13/6_porter.html 

Storm King Stout 9,1 http://victorybeer.com/beers/storm-king-stout/ 
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