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Nyhedsbrev # 2022 - 8          udsendt 8. august

Kære medlemmer i

Lokalafdeling Esbjerg
Ferien er slut og vi går en travl måned i møde på ølscenen.
Kig på de mange spændende ølarrangementer nedenfor.

Fra redaktøren

Jeg håber, at I kan “leve med” den
nye måde at få nyhedsbrevene på.
Arbejdet med at lave et “pænt” lay-
out er blevet nemmere for mig.

Læs i dette nyhedsbrev
Punkter med * er nyt eller med ændringer i teksten i forhold til det sidste ny-
hedsbrev.

1. * Næste møde - NOIPA - ingen IPA’er ;-)
- Tirsdag den 16. august kl. 19.00 på Dr. Louise.
2. * Årsmøde - indkaldelse til alle medlemmer
- Tirsdag den 20. september. Medlemsmøde.
3.  Ølfestival i Jyllandsgade i Festugen
- Fredag - søndag den 12. - 14. august.
4. * Øllets Dag i Esbjerg
- Lørdag den 3. september kl. 10-16 på Torvet.
5. * Meny i Hjerting præsenterer Alefarm Brewing
- Torsdag den 15. september i Jon & Dittes Hus.
6. Busters Rejser
- Juletur til Harsen, 23.-27. november 2022.
7. Polske Ølsmagning i FOF
- Onsdag den 2.11 og onsdag den 9.11.

Denne “øvelse” bliver foretaget mange
gange i løbet af en smagning

Morten og Kasper fra To Øl for-
talte om deres arbejde og om

bryggeriets historie. 



1. * NOIPA Tema
på næste medlemsmøde
- tirsdag den 16. august  kl. 19 på Dr. Louise
Hvad dækker denne kryptiske overskrift mon over? Er det en helt ny
IPA-type? Nej, - bare rolig! “NO” betyder såmænd bare “INGEN”....

Ingen tvivl om, at IPA er en rigtig
populær øltype i disse tider. Heller
ingen tvivl om, at typen ikke falder
i alles smag.

Efter et par smagninger med en del
IPA’er, synes vi, at vi vil tilgodese
de, der ikke ligefrem er til disse
humlede og ofte meget citruspræ-

gede øl med en smag-
ning, hvor deres
smagsløg ikke bliver helt
så udfordret. 
Så denne aften skal vi
smage på 8 øl, hvor der
slet ikke er IPA’er imel-
lem.
Øllene vil blive præsen-
teret af Lokalformanden
og Nyhedsbrevsredak-
tøren.
Til at dele øllene rundt
får vi hjælp af vores yn-
dige assistent, -
Aage Lauridsen.

Desværre var der alt for mange tomme pladser til
den fremragende smagning i juli med Meny og To
Øl.  Især er det ærgeligt, når det er folk “udefra”,
som afholder smagningen!

Det har altid været et stort “must”,
at vi ølentusiaster har haft mulighed
for at spise sammen inden medlems-
mødet - og det endda til en “ølentu-
siast-favorit-pris” på kun kr. 99,-

Tilmelding til spisningen
Tilmeld dig spisningen ved at ringe
til Dr. Louise på tlf. 75 13 13 44 se-
nest mandag den 15. august. Fortæl,
at det er til ØLentusiast-spisningen.

En dejlig pariserbøf var på menu’en til
juli måneds smagning.

Spis på Dronningen
- kl. 18.00 - inden mødet

Så er der gået endnu et år i Lokal-
afdeling Esbjerg, og dermed skal
der afholdes årsmøde. Du er hermed
inviteret til årsmøde i Lokalafdeling
Esbjerg, tirsdag den 20. september
kl. 19.00.

På årsmødet skal der vælges lokal-
formand, næstformand, kasserer
samt en revisor og reviorsuppleant.
Så hvis du går og føler for at vare-
tage én af disse poster, er du mere
end velkommen. 
Ud over disse poster, plejer vi at
nedsætte et arbejdsudvalg, som vil
arbejde med at få strikket et godt og

varieret program sam-
men for det kom  men -
de år.

Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om lokalafdelingen.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af lokalafdelingsformand.
5. Valg af afdelingskasserer.
6. Evt. valg af afdelingsnæstfor-
mand.
7. Beslutning om antal menige be-

styrelsesmedlemmer og evt. valg af
menige bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af afdelingsrevisor og revi-
sorsuppleant.
9. Eventuelt.

Efter et forhåbentligt godt årsmøde,
hvor vi får besat alle poster, vil der
være en ølsmagning. Emnet er
endnu ikke helt på plads.

Indkaldelse til lokalafdelingens

2. * Årsmøde
- tirsdag den 20. september

Der var tilfredshed med Meny og To Øl - selvom der
var en del IPA’er imellem de 10 øl, som blev serveret.


