Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Helsingør, den 8. maj 2013.

Nyhedsbrev september 2013.
Siden sidst.
Arrangementet den 1. juni forløb meget fint. Vi var omkring 80 deltager, der fik lækker spidstegt pattegris med kartoffelsalat og hjemmebrygget øl. Der blev udleveret 5 flasker à ½ liter hjemmebrygget øl
ved udgangen. Det var American Brown Ale, Pinsebryg og Sommerbryg. De følgende to lørdage var der
ligeledes udlevering af øl til de medlemmer, der ikke deltog i arrangementet og det skete fra Skibsklarerergaarden.
Vores erfaringer med udlevering af øl er nu sådan, at bestyrelsens har besluttet at udvide medlemsantallet til 210. Det betyder at de fleste af de der står på venteliste kan blive optaget som medlemmer. Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at de nye medlemmer kun skal betale ½ kontingent, idet de først er
med i sidste halvår af 2013.
Da vi påbegyndte b rygningen var vi klar over, at på et eller andet tidspunkt ville der komme et bryg,
som måske var knapt så heldigt. Det skete så med Sommerbryggen. Den var drikkelig, men ikke med så
stor nydelse som de tidligere bryg. Dog faldt den i nogle medlemmers smag idet de fandt den frisk og
sommeragtig. Nøjagtigt det samme sker for de store bryggerier.
Lørdag den 30. august afholdte Skibsklarerergaarden Sundtoldsdage på parkeringspladsen uden for vores bygning.
Man havde fra museets side bedt os om at deltage og Kurt Faber og Jan Bøgemose blev iklædt gammeldags bryggertøj og stod for udlevering af smagsprøver på vores øl. Det blev udskænket i plast snapseglas, så det var kun en lille smag prøve, men det var uhyre populært og mange hundrede besigtige
vores bryggeri. De to brygmestre var godt trætte efter denne lange dag. Stor ros og tak til dem begge.

Næste bryg.
I den kommende uge sættes der et nyt bryg over og det er klar til udskænkning lørdag, den 12. oktober, hvor vi holder ”oktoberfest”.
Det vil finde sted i Skibsklarerergaarden og der vil blive serveret pølser med brød. Der vil være entre afgift på kr. 50,00 pr. medlem. Der vil ikke blive udleveret fl asker til at tage med hjem, idet øllet til flaskerne skal ligge i lagertankene lidt længere inden det tappes på flasker.

Mød op lørdag den 12. oktober
kl. 12.00 til 14.30 i Skibsklarerergaarden.
December arrangement.
Reserver lørdag den 7. december kl. 12.00 til 14.30. Her vil der være prøvesmagning på endnu 2 typer øl
som produceres i oktober og november måned. Ved denne lejlighed påregnes der at blive udleveret 4
til 5 flasker øl af ½ liter pr. medlem, af de tre forskellige slags øl, der bliver produceret her i efteråret.
Der påregnes ikke at være spisning i forbindelse med dette arrangement. Nærmere vil tilgå senere.
Med venlig hilsen og på gensyn lørdag, den 12. oktober i Skibsklarerergaarden.
På bestyrelsens vegne
Per Slot

