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Lokalafdeling Esbjerg
Nyhedsbrev # 2022-9 - udsendt 17. september

Kære medlemmer EM i håndbryg
Lørdag den 8. oktober
Kl. 12.00 på Dr. Louise

EM i håndbryg afvikles i to kate-
gorier, - lys og mørk.
Mesterskabet afholdes på 1. salen
hos Dronning Louise fra kl. 12.00
til 18.00. Foreningen vil være
vært ved en sandwich i løbet af
eftermiddagen. Derfor skal vi
have din tilmelding senest man-
dag den 3. oktober. Skriv til Søs
på mailadressen:
lynneruptoft@bbsyd.dk.
I skrivende stund er der givet til-
sagn fra 8 bryggere, som i alt
kommer med 13 øl.
Prisen for at deltage er samme
pris som vi betaler til vores al-
mindelige smagninger -  kun kr.
130,-
Vi håber, at mange vil bakke op
om arrangementet.

Højt skum
Søs

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

1. * Næste medlemsmøde: 
a. Årsmøde med bl.a. valg af betyrelse, og
b. Ølsmagning: “Tour de Allan” og et par af “de sure”

- Tirsdag den 20. september kl. 19.00 på Dr. Louise.
2. * Indstilling til Årets Bryggeri
- Tirsdag den 20. september på medlemsmødet.
3. * EM i håndbryg
- lørdag den 8. oktober kl. 12 - 18.
4. Busters Rejser
- Juletur til Harsen, 23.-27. november 2022.
5. Polske Ølsmagninger i FOF
- Onsdag den 2.11 og onsdag den 9.11.

1. * Næste medlemsmøde
Årsmøde - tirsdag den 20. september kl. 19.00

Årsmødet skal afholdes i henhold til
vedtægterne, og dagsordenen på det
lokale årsmøde er følgende :

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Beretning om lokalafdelingen 
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af Lokalafdelingsformand
7. Valg af Afdelingskasserer
8. Valg af Afdelingsnæstformand

Da vi sidst havde EM i Håndbryg
(okt. 2019), var mødet vældig godt
besøgt. I forgrunden sidder hånd-
bryggerne.



Ølsmagning efter årsmødet:

“Tour de Allan” - og lidt af “det sure”
Allan har (igen!) været på øl-tur(e) og vil berette om sine oplevelser, samt
servere smagsprøver fra nogle af bryggerierne. Ind imellem vil der (forsig-
tigt ;-) blive serveret et par sour-ales, som redaktøren tager sig af.

Indstilling til “Årets Danske Bryggeri”
Husker I for et år siden, da vi indstillede Fanø Bryghus til titlen? Og at op-
bakningen fra lokalafdelingen (og fra andre) senere var så høj, at Fanø
Bryghus i 2021 vandt titlen.

Det er vist en kendt sag, at Allan
rejser en del rundt i landet for at
besøge forskellige bryggerier.
Nogle af disse øloplevelser vil
han gerne dele med os andre.
Derudover vil undertegnede (red.)
endnu en gang udfordre Jer lidt
ved at præsentere 3 Mikkeller-øl
af sour-typen. En øltype, som bli-
ver mere og mere populær blandt
ølnyderne, og som man ge brygge-
rier - også danske - har på pro-
grammet. Mikkeller har en lang
serie af spændende sour-øl.

Danske Ølentusiaster har siden
2003 kåret Årets Bryggeri. Formålet
er dobbelt, idet vi både ønsker at
hædre og fremme det eller de bryg-
gerier, der gør noget særligt, men vi
ønsker også at skabe fokus på for-
eningen.
Hver lokalafdeling kan indstille én
kandidat til Årets danske Bryggeri,
og indstillingerne vil løbende blive
offentliggjort i september og okto-

ber på ALE.DK.
Har du en kandidat til Årets Danske
Bryggeri, så send os gerne en "ind-
stilling" inden mødet på tirsdag. Så
vil vi lave en lille lokal stemmesed-
del om, hvem vi skal indstille.

I løbet af november kan DU så
stemme på netop din favorit, og vin-
deren vil blive offentliggjort i star-
ten af december.

9. Beslutning om antal menige be-
styrelsesmedlemmer og evt. valg af
menige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af afdelingsrevisor og –sup-
pleant
11. Eventuelt

Vi kommer til at skulle skifte lidt ud
i bestyrelsen, så har man lyst til at
være med i den kommende besty-
relse, er man velkommen til at
skrive til formanden.

Det er også muligt at være med i ak-
tivitetsudvalget.

På selve årsmødet får vi besøg af
landsformand Klaus Rehkopff, som
kommer og fortæller, hvad lands-
bestyrelsen går og ”pusler” med for
tiden. Han er villig til at svare på
evt. spørgsmål omkring landsbesty-
relsen og deres arbejde.
Lokalforeningen er vært ved en øl.

Spis på Dronningen
- kl. 18.00 - inden mødet

Det har altid været et stort
“must”, at vi ølentusiaster har
haft mulighed for at spise sam-
men inden medlemsmødet - og
det endda til en “ølentusiast-favo-
rit-pris” på kun kr. 99,-

Tilmelding til spisningen
Tilmeld dig spisningen ved at
ringe til Dr. Louise på tlf. 75 13
13 44 senest mandag den 19. sep-
tember. Fortæl, at det er til ØLen-
tusiast-spisningen.

Dejlige kødfulde barbeque-ben med
pommes frites og coleslaw salat.

Allan Mouritsen fra et tidligere foredrag 
Landsformand, Klaus Rehkopff besø-
ger Esbjerg på næste medlemsmøde.



4. Busters Rejser
Juletur til Harzen

FOF og Torben Mathews:  

5. Polsk Ølsmagning
Onsdag den 2. november kl. 18.30-21.00
Onsdag den 9. november kl. 18.30-21.00

Det er nu præcist i år siden, at afte-
nens instruktør Torben Mathews for
første gang drog til Polen og vendte
hjem med en blandet pose til tider
mærkelige, til tider fremragende
dråber, der uden tvivl gjorde denne
smagning til en af de mest spæn-
dende 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 producerer 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!!! Der er ledige
pladser på begge datoer. 

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. 

Juleturen er pt. udsolgt, kan jeg se
på Busters.dk


