Højt skum

Hør lige her for historien er følgende, for jeg var
med fra starten: Den 18. februar 2002 afholdtes
møde for lokalafdeling Esbjerg. Egentlig blev vi
først ”lokale” året efter, idet ønsket var at være
region Sønderjylland – fra grænsen i syd til
Kolding i øst og Varde i nord. Et stort område og
til møderne kom der da også kun medlemmer
fra Esbjerg, Varde og Ribe. Et par gange var der
deltagelse fra Tønder"

Fødselsdagsmenu: Hanekylling bryst svøbt i bacon – fyldt med serrano
skinke og mozzarella - Helstegt oksefilet – Græsk salat med feta og tzatziki
– Ovnbagte kartofler – Sauterede grøntsager – Rødvinssauce – Lun æbletærte med creme fraiche – Fødselsdagskage a la brownie med flødeskum.

Ølsmagning: Men Henrik Feldthaus er forhindret og
møder ved substitut i form af den tidligere formand for
Fredericia – Anders Ouzen - der vil præsentere 8-9 af
de gode øl fra Beershoppen.

Pris kr. 250 – tilmelding senest 13. februar til formanden og betaling til samme – stod der i indbydelsen.
Sådan cirka omtrent stod der i nyhedsbrevsjonglørdesigner Spangsbergs nyheds brev og hvad skete så?

Tja! Lidt vind – det hele gik sydom, da formanden Jakob Sørensen
bød velkommen til de 33 fremmødte, hvilket gav lidt turbulens for
formanden mente, der kun var 31 jfr. ”hans papir” og det selvom
alle kunne tælle 33 hoveder – rent Holberg og Erasmus Montanus
med ”jorden est flad”

Kategori 2 varsel: DMI forventer storm 25-28 m/s fra sydvest, med vindstød af orkanstyrke 33-35
m/s. Stormens navn er Nora. Gældende for: Fanø, Esbjerg, Vejen og Haderslev. Vindstød af
orkanstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre
tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik.

Formanden berettede om de problemer, der havde været forud for festen og også om ændringer i sidste
øjeblik. Man havde satset på Carsten Berthelsen, men det rakte økonomien ikke til. Så blev der lavet en
aftale med Beershoppen i Kolding ved Henrik Feldthaus om ølsmagning, men han måtte melde forfald.
Dog kunne han levere øllet. Så blev der lavet en aftale med en tidligere formand for Fredericia Ølantusiaster Anders Ouzen, men han turde ikke køre ud om aftenen p.g.a. stormen Nora. Men han leverede
øllet i løbet af eftermiddagen. Slutresultatet blev at formanden selv tog over med repræsentation af det
øl vi skulle smage undervejs.
Han lovede også et par overraskelser undervejs, men røbede intet.
Alle
er
klar

Nå ja –
næsten!
For---

Pludselig kom første ikke annoncerede indslag i festen og den var vist nok ikke planlagt --- eller?
Næstformanden Peter brillerede lige
med et nok ikke planlagt indlæg.
Sådan går det når man har mere i
hænderne end man kan smide på en
gang og som servitricen sagde:
”mangler i glas, så bare sig til”.
Åge førte støvsugeren med
ekspertise

Så skulle vi være klar til ølsmagningen under indtagelse af den beskrevne menu.

Lars fra Esbjerg Bryghus
dukkede op med en
lykønskning i form af den
første bryggede øl i de nye
omgivelser. En Saison 5,5 %
som måske bliver et unika
bryg. Berettede om bryggeriet her og nu samt fremtiden

Nej! Der var ikke en pr. person Buster og
Madsen.

Som tiden gik steg humøret:

Kommunen sendte
personale for at
rydde op efter

næstformanden

Tak! Sagde formanden
til referenten for lige
netop på denne fødseldag blev referat nr. 75
udfærdiget.

Finn Thor Sørensen referatus provokatus

