Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91
3000 Helsingør

Helsingør, den 21. september 2014.

Nyhedsbrev, september 2014.
Arrangementet, lørdag, den 11. oktober fra kl. 16.00 til kl. 19.00:
Vores næste arrangement finder sted lørdag den 11. oktober fra kl. 16.00 i Naverhulen, Sct. Anna Gade 21,
Helsingør, via à vis Helsingør Bymuseum. Besøget indledes med, at bestyrelsen for Naverne ”Klub for
Berejste Håndværkere i Helsingør” orienterer om naverbevægelsen og Naverhulen. Herefter smager vi bl.a.
på det bryg, der blev sat over den 18. september og som nu står og gærer i vores bryghus. Det er en Brown
Ale, der påregnes at have en alkoholprocent på 6 til 7. Der vil være spisning i form af forloren skildpadde.
Ved indgangen vil der blive opkrævet en ”garderobeafgift” på kr. 100,00 pr. person for dette arrangement.
Til servering, afrydning, opvask m.m. ser bestyrelsen gerne, at der er et par raske medlemmer, der giver en
hånd med.

Sundtoldsmarkedet lørdag den 23. august:
Her blev der udskænket ca. 2.000 små smagsprøver og der var kø lige fra åbningen kl. 10.00 til lukningen af
sundtoldsmarkedet kl. 16.00. Betjening blev varetaget af brygmesteren og formanden samt to frivillige
medlemmer. Det var en lang dag, men en stor succes. Der kom enkelte nye medlemmer til vores forening.

Lokaleforhold:
Der foreligger fortsat intet nyt. Der har været kontakt til en lokal boligudlejer, men der var et stykke mellem
vores smertegrænse og det beløb som udlejeren kunne gå ned på. Vi har fortsat kontakt til DSB om
muligheden for at leje en del af køkkenområde i kælderetagen under Stationsbygningen ligesom
muligheden ved det tidligere skattepalæ holdes åben. Men har nogen af Jer en god ide er den meget
velkommen.

Restøl:
Fra de to sidste bryg er der stadig nogle flasker tilbage. Det drejer sig om Hvedeøllen og Pinsebryggen.
Foreningen har i den seneste tid fået en række nye medlemmer og der gives dem herved mulighed for at
komme til kælderen i Strandgade 95, to huse fra Skibsklarerergaarden, hvor ejerne meget
imødekommende har stillet en del af kælderrummet vederlagsfrit til rådighed for os.
Til de nye medlemmer, der er blevet medlem efter 1. august vil der være udlevering af nogle flasker af disse
to bryg lørdag den 4. oktober fra kl. 12.00 til kl. 12.45 og det sker efter ”først til mølle” princippet.
Er der efter kl. 12.45 mere øl tilbage vil der være udlevering mellem kl. 12.45 og kl. 13.30 til alle
medlemmer også de der allerede har afhentet. Også her sker det efter ”først til mølle” princippet.
Medlemmerne er velkommen til at ringe og høre om rest beholdningen den 4. oktober fra kl. 12.30.

Flasker:
Flasker er fortsat vores smertensbarn. Vi er meget glade for returflasker, men de skal være rengjorte og
etiketterne fjernet. Rigtig mange flasker må vi smide i flaskecontaineren, idet der sidder rester af øl i
bunden og så kan vi ikke bruge dem. Straks øllet er drukket så skyl flaskerne grundigt og fjern etiketten, det
sker let ved at lægge dem i vand i et par timer.

På bestyrelsens vegne og på gensyn
Lørdag, den 11. oktober fra kl. 16.00
Per Slot
Formand

