
September smagning - Beer ’n’ Roll'er 

 
Fredag den 16/9 havde Regionsformand Bitten Riis Thomsen, sat en smagning om 
med Cath Borch Jensen fra People Like Us. Det var samtidigt vores Lokalafdelings 
september smagning 
 
Turen startede med at Cath, som er spastiger viste os hvor svært det er for hende at 
komme ind på People Like Us Bar på Jagtvej. Her inde fik vi serverest vores første 
øl, men Cath prøvede at overdøve larmen med fortællinger om hvem hun er. 
 

Her efter gik turen igen ud af baren og videre ud i 
byrummet, hvor vi flere gang oplevede hvor 
besværlig det er at komme rundt i byen når man 
ikke lige er gående på 2 ben. 
Vi lavede et stop på Assistents Kirkegård, hvor Cath 
fortalte en del om at selv små ujævnheder går lige 
ind i hendes krop når hun bevæger sig rundt. 
 
Samtidig med vores stop fik vi serveret flere gode øl 

fra People Like Us, og der kom endnu flere historier om hvordan det etableret 
system ikke er lavet for handicappet. Derfor er Cath rigtig glad for det fællesskab de 
har hos People Like Us, hvor der er skab plads til folk som falder uden for det 
etablerer system. 
 
Efter en lille rund tur i den friske luft på Assistents Kirkegård, blev det tid til en tur 
med Metroen. 
Og her blev vi endnu en gang vidner til det besvær som 
Cath lever i. For da tur bød på et skift mellem 2 Metro linjer, 
endte det med vi måtte en tur ud af stationen for at kunne 
komme ned på det andet spor. 
 
Vores Metro tur, sluttede ved Armager Centeret, hvor de 
sidste øl og dermed også sidste stop ved i People Like Us 
nye Bottleshop. 
 



Som lovet var der en lille 
overraskelse på denne tur, men 
det var nok mest Cath der blev 
overrasket. Og da vi sad i 
Bottleshoppen, kunne Bitten 
overraske Cath med at hun var 
blevet udvalgt til at tage mod Den 
regionale Ølpris for Region 
København. 
Bitten lagde vægt på det spænede 
arbejde Cath har taget til sig med 

at bruge det gode øl til at fortælle om de store problemer hun ser i samfundet. 
 
Og således kunne en dejlig dag afslutte med et kæmpe tillykke til Cath Borch 
Jensen, fra People Like Us. 
 
Begrundelse for indstillingen til Den regionale Ølpris i København, lød således: 
Der er her tale om en ildsjæl, med tryk på både ild og sjæl. En person, der giver 

mest af sig selv, og som ofte ses kørende forrest med gode og livsbekræftende 

historier. Samt den måde hun bruger sit eget handicap til at promovere det gode øl. 

At dialogen udfoldes i lokalområdet, med lokalt øl og blandt de lokale er bestemt 

også et skulderklap værdigt. Der inviteres til debat og dialog, også om svære emner. 

Men altid over et spændende glas øl, og altid i selskab med andre der er nysgerrige 

på livet – og på det gode øl. 

Derfor indstiller vi med stor overbevisning Cath Borch Jensen, til at modtage Den 

Regionale Ølpris 2022. Vi er ikke et sekund i tvivl om at hun både opfylder kriterierne 

til overflod, men også at denne pris vil tjene som en ekstra motivation i det store og 

vigtige arbejde hun har sat sig for at stå inde for. 

     


