
Årsberetning 2022 / 20 års jubilæum  

 

Oktober 2021 
Blindsmagning ved Henrik Prip 
Om folk bland andet kunne smage forskel på om øllet var alkoholfri eller ej. 

November 2021 
Vi har indgået en aftale med Røde Port og Musicon om at vi fremover afholder vores medlemsmøder hos 
dem på skift. 

Juleølssmagning med mad 
Den årlige tradition hvor vi smager juleøl fra de lokale bryggerier 

December 2021 
Vi starter med vores nye system til nyhedsbrev. 
Holbæk lokalafdeling blev nedlagt og alle medlemmer overflyttet til Roskilde. 

Julehygge med æbleskiver 
Her smagte vi nogle af de juleøl, som ikke nået med i november og vi havde besøg af Snipniff Brewing. 
 

Januar 2022 
Det Lille Bryggeri AFLYST 
Grundet lokale problemer i Byens hus og conora restriktionerne. 
 
Februar 2022 
Sort Polsk øl ved John fra Ninkasira 
Hvor John også takkede af og fortalte at det var den sidste smagning, da han lukkede Ninkasira ned.  

 
Marts 2022 
Den nye hjemmeside blev lanceret  

Det Lille Bryggeri 
René fra Det Lille Bryggeri var på besøg og førte os igennem en spændende række. 

April 2022 
Frederikshavn Bryghus 
En spændende smagning hvor vi blandt andet smagte Danmarks stærkeste øl  Keine Hexerei på 19% 
og deres Eisbock på 37%  

Maj 2022 
Håndbryg smagning 
Her serverede de forskelige håndbryggere deres svar på en Amerikansk Pale Ale og vinderen bliver serveret 
her i aften til årsmødet. 

Juni 2022 

Musicon Vibes 
Vi var frivillige på denne første Vibes på Musicon, som var en super succes, så det gentages til næste år. 

Vi var på Musicon og tog imod ryttere fra Tour de Bière, som fik lidt øl og blev vist rundt på bryggeriet 
af Peter. 



Juli 2022 
Sommerferie 

August 2022 
Øl i Folkeparken 
Øl i folkeparken arrangementet blev genoptaget. Det blev end varm dag med høj sol og masser af 
omsætning til bryggerne og hvor flere bryggere fik udsolgt før dagen var omme. 

September 2022 
Øllets Dag 
Hvor vi stod ved Røde Port, Klosterkælderen og Gustav Wieds 
Det var flot besøgt og flere mulige medlems kadidater.  


