
Sommer og Grill hygge 
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I flere uger havde det gode danske sommer vist sig fra sin pæne side. Så dagene op til 

denne store dag var vores øjne rette mod vejrudsigterne for om det nu skulle blive en våd 

sommerfest. Men vejret var ikke skyld i det våde til denne fest, tros en enkel lille byge. 

 

Lørdag den 22/6 kl. 13 mødte 15 glade mennesker op ved Tyrolohuset i Lyngby, for at hygge 

sig med noget godt øl og lidt grill. 

Selv om stedet var blevet flyttet lidt rundt da vi havde haft svært ved at få det til at gå op 

med andre løsninger, fandt alle frem til dette arrangement. 
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Det var ca. 10 medlemmer som var til øl og så nogle der enten skulle køre eller var få små til 

rigtig at drikke øl. 

 

Der blev lagt ud med at finde strøm til fadølsanlægget, og sat 15 liter dejlig Hancock Black 

Lager på. Så alle startede ud med at smage lidt på denne dejlige fadøl. 

 

Efter en lille smag på fadølen fik vi startede grillen op, og den kunne så stå og blive rigtig klar 

imens vi gik over til de 5 flaske øl der var taget med til selve smagningen. 

Øllene vi smagte var følgende: 

• Nørrebrog Bryghus Stuykman Wit 

• Weihenstephaner Weiss 

• Engel Hefeweizen Hell 

• Engel Hefeweizen Dunkel 

• St. Feuillien Biere Blonde 

Efter der var smagt lidt på disse øl var grillen klar. Og det var tid til at få grillet en stor gang 

pølser og nogle oksefiler. 

Alle fik rigeligt at spise, da der til dette også var 2 dejlige salater og hjemmebagt brød. 

 

Omkring kl 17:30 begyndte vi at pakke samme og de sidste fadøl blev tappet af anlægget, og 

folk trak hjem ad. 

 

Alt i alt en rigtig hyggelig dag, og det er bestemt noget vi vil gentage til næste år, hvor vi så 

håber endnu flere vil deltage. 

 


