Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91
3000 Helsingør.

Helsingør, den 4. december 2013.

Nyhedsbrev, december 2013.
Prøvesmagning, lørdag den 7. december.
Som tidligere meddelt afholder Mikrobryggeriet Wiibroes Venner prøvesmagning på
årets julebryg. Det er på lørdag fra kl. 12.00 til kl. 14.30 i Skibsklarerergaarden.
Ud over julebrygget vil der også være smagsprøver på den porter, der blev brygget i
september måned og som vi også smagte ved sidste arrangement den 12. oktober.
Der vil ikke være spisning, men en ingefærkage og lidt brunkager vil der være.
Der opkræves ingen betaling for deltagelse i denne prøvesmagning.
Til alle medlemmer vil der blive udleveret 3 flasker á ½ liter porter (Russian Imperial
Stout) og 3 flasker à ½ liter af vores første julebryg.
HUSK at medtage solide poser, tasker, cykelkurve eller andet til at transportere
flaskerne i.
De følgende to lørdage vil der ligeledes være åbent fra kl. 12.00 til kl. 14.00 i
Skibsklarerergaarden for udlevering af ”øl rationen” til de medlemmer, der er
forhindret i at deltage og afhente de 6 flasker af ½ liter på lørdag.

Returflasker.
Returflaske ordninger er ikke gået lige så let, som vi havde påregnet. Vi har dårlige
arbejdsforhold og ikke det helt rigtige vaskeudstyr, men det er afgørende nødvendigt,
at flaskerne er helt rene før ny produktion påfyldes.
Mange flasker må vi desværre kasserer fordi gærpartikler og andet har sat sig fast i
den indvendige flaskebund.
Derfor opfordrer vi kraftigt til, at man skyller flaskerne rigtigt grundigt straks efter de
er tømte. Det vil også lette ”flaskedrengenes” arbejde rigtigt meget, hvis man fjerner
etiketterne. Det gøres lettest ved at lægge flaskerne i blød i vand i nogle timer.
Nye flasker koster kr. 3.00 pr. stk. og hertil kommer udgifterne til transport og
handling.

Ordinær generalforsamling.
Mikrobryggeriet Wiibroe Venners årlige generalforsamling afholdes onsdag den 26.
marts 2014 kl. 18.30 i Rundingen ved Aktivitetscentret Hamlet.
Efter generalforsamlingen vil den blive serveret stegt flæsk med persillesauce og
hertil drikker vi noget af vores dejlige hjemmebryggede øl. En dram vil der nok også
være. Foreningen er vært ved dette arrangement.
Reserver dagen allerede nu.
Den samlede bestyrelse sender
De bedste hilsner og ønsker om en glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår til alle medlemmer og Jeres kære
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