
Desværre har jeg i en pdf-fil ikke mulig-
hed for at lave links til juleturens program.
I stedet henvises til Busters hjemmeside,
busters.dk, eller også kan du kopiere linket
her til din browser. Det virker - måske:

https://busters.dk/sites/default/files/Jule-
tur%20Harzen%202022.pdf

6. * Busters Rejser
Juletur til Harzen

FOF og Torben Mathews:  

7. Polsk Ølsmagning
Onsdag den 2. november
Onsdag den 9. november

Det er nu præcist i år siden, at afte-
nens instruktør Torben Mat-hews
for første gang drog til Polen og
vendte hjem med en blandet pose til
tider mærkelige, til tider fremra-
gende dråber, der uden tvivl gjorde
denne smagning til en af de mest
spændende i den efterhånden lange
række af spændende foredrag. 

Nu har Mathews besluttet sig for
igen at besøge dette øl-land, der
fortsætter med at være i rivende ud-
vikling og producere klasseøl, så
man ser stjerner, men også besyn-
derligheder, så der virkelig skal
kæmpes! 
Gå ikke glip af en skøn ølaften, hvor
du med sikkerhed bliver udfordret!

Ka’ I så se at få Jer tilmeldt et af mine
foredrag i Esbjerg!!!

Fanø Homebrew
Til alle hjemmebryggere:

En opfordring fra
Fanø Bryghus! 

Tak til alle, der har sendt spørgs-
mål om dette års hjemmebryg
konkurrence. Teddy har for nylig
opdateret fanoehomebrew.com
hjemmesiden, og den har nu alle
de oplysninger, du har brug for.
Vi kender alle mindst én hjemme-
brygger i vores liv, så spred ven-
ligst nyheden ved at dele dette
opslag eller dele vores historie i
dag.

For os "menige" ølentusiaster kan
lørdag den 12. november have in-
teresse i forhold til at besøge
Fanø Bryghus.
Sidste år var vi nogle få fra Es-
bjerg for at “støtte” Per Iversen.
Vi havde en hyggelig eftermiddag
med masser af godt øl.
Selve livestreamingen var nok i
længden et lidt for kedeligt ind-
slag på et værtshus ;-) - især når
man ikke rigtigt kunne høre, hvad
dommerne sagde. 


