
                      

Efter flere planlægningsmøder og det afsluttende møde – jfr. nedenstående – kunne redaktøren af 
Nyhedsbrevet udsende følgende: 

 

 
Ved det afsluttende møde med alle hjælpere orienterede formanden alle hjælpere om status for Øllets 
Dag. Alle aftaler var i hus og alt skulle være på plads. 

Efterfølgende udsendte formanden en liste med opgaver tildelt de enkelte hjælpere. 

Øllets dag Torvet i Esbjerg 
den 3. september 2022 

 

 

 



Udstillere: Jacobi Craft Brew (kommer selv) - Pjaletenborg (kommer selv) - Kingspot (kommer selv) - 
Esbjerg Bryghus (skal have lidt hjælp) - Ribe Bryghus (kommer måske, ellers skal vi stå for udskænkning) 
Fanø Bryghus (vi står for udskænkning) 

Pubcrawl: Starter kl. 12.00 – 12.15 fra Teltet på torvet/Der er maks. 40 pladser, billetter sælges i 
teltet/Følgende steder skal besøges (tiderne er ca. tider) 

 12.15 – 12.45 Slik For Voksne 

 13.00 – 13.30 Esbjerg Bryghus 

 13.45 – 14.15 Vinbaren 

 14.30 – 15.00 Esbjerg Street Food 

 15.15 – 15.45 Dronning Louise 

 Pubcrawl guiderne melder tilbage hvilke der blev smagt de enkelte steder 
 Regner med at Ole er med på ruten som fotograf 

 

Salg: Mona, Søs, Marianne - Salg af poletter, glas, pubcrawl billetter - Diverse skemaer bliver udleveret 
på dagen - Pengekasse lånes hos Dronning Louise - Indmeldelse af nye medlemmer (Jakob tager PC / Ipad 
med til dette) 

Flyver: Allan, Finn, Aage - Holde orden i teltet, hente øl i køleskabet, samt fylde op - Hverve nye 
medlemmer 

Som hjælper får man følgende: T-shirt – Sandwich - Glas + 2 poletter - Aftensmad inkl. 1 øl 

Fotografer: Ole, Finn, Jakob 

Referent:  Finn, Jakob 

Telt osv.: Opstilling kl. 08.00 / Nedtagning ca. kl. 17 - Der er bestilt 8 borde / 4 ståborde / 6 stole (til dem 
der trænger til et ”lille hvil”) - 3 frivillige til både op/nedtagning  

Skilte: Jakob fremstiller de diverse skilte til opsætning 

Materialer: Der vil være div. materialer til publikum 

Hvis der er noget, er jeg at træffe på mobil: 2116 0926 

Så håber vi bare på godt vejr. Samt en go Øllets Dag 2022 

Der kommer desværre ikke noget brød fra Guldbageren i år, var simpelthen for sent ude med min 
forespørgsel, det beklager jeg. Men de vil gerne være med næste år 

Der vil være et rundstykke til dem som er der fra kl. 08.00 og hjælper med teltopstilling 

Højt Skum - Jakob 



3. september 2022 kl. 7:45 var formanden og referenten på plads på Torvet til en kølig morgen, men med 
udsigt til fint vejr og planmæssigt indfandt ”morgenhjælperne” sig næsten samtidig med vognen fra 
teltudlejningen. Og endda meget hurtigt stod teltet klar. 

                                          

Teltet rejst! Men der manglede alt det, der skulle i teltet i form af blandt andet borde, reklamemateriale, 
pengekasse, opslag ude og inde, øllet skulle på plads og bryggerne var endnu ikke kommet – så bare i 
gang igen. 

 

Og atter nej! Ikke færdig endnu – bryggerier mangler men                                                    inden klokken 10 
var alle på plads og de første ”smagere” var der også næsten                                               på klokkeslæt. Og 
så var vi klar til  

 

  

Disse var bryghusene, der deltog. Andre næsten lokale bryghuse var optaget ”til anden side”, som det 
vist hedder. 

Der var pænt besøg hele formiddagen til hen over middag, hvorefter det hele fladede lidt ud og man må 
nok revidere, hvorvidt det over for bryghusene, de frivillige deltagere og andre er hensigtsmæssigt, at 
holde det hele åbent efter kl. 15, men det er noget bestyrelssen nok bør tage op til overvejelse.  

          

Nå men dagen bød på en overraskelse, idet den Regionale Ølpris skulle uddeles og blev en opgave for 
næstformanden i Region Vadehavet Jens Erik Nielsen sammen med formanden for Ølentusiasterne i 
Esbjerg Jakob Sørensen 

Der blev arbejdet 
koncentreret 
under kyndig 
ledelse 

 



 

 

  Pubcrawl blev varetaget af Per og Margit og jfr. deltagerne var der stor ros. 

  
 

 
Fra venstre Jakob Sørensen, formand for Ølentusiasterne i 
Esbjerg, Esbjerg Bryghus ved Carsten Nielsen, Michael 
Madsen, Lars Glindemann og næstformanden i Region 
Vadehave Jens Erik Nielsen 



Og så det hel store spørgsmål ”hvordan gik det så rent statitisk? 

Øllets Dag 2022:  

 Pubcrawl (23 stk.) 
 17 Hjælpere  
 106 stk. Glass inkl. 2 poletter  
 Ekstra poletter 449 stk.  
 Medlemspoletter (45 stk.) 

 
Poletter afregning 

 DØE     74 stk.  
 Fanø Bryghus    79 stk.  
 Jacobi Craft brew   187 stk.  
 King Spot    95 stk.  
 Ribe Bryghus    62 stk.  
 Esbjerg Bryghus    63 stk.  
 Pjaltenborg    153 stk.  

 
Pub Crawl 

Slik For Voksne 

 Møn Bryghus – Busene Brombær Blanche 
 Møn Bryghus – Liselund India Pale Ale 
 Møn Bryghus – Sommerspirets Lakrids Stout 

Esbjerg Bryghus 

 Eget bryg (frit valg hane 1-6) 

Vinbaren 

 Alhambra – Reserva Roja 
 Alhambra – Reserva 1925 

Esbjerg Street Food 

 To Old To Die Young – Party Crasher 
 Affligem Double 

Dronning Louise 

 Frit valg 

Ølliste i teltet 

Pjaltenborg    4 stk. 

 Mosens rubin – barley wine 9,9 
 Høstbryg – belgisk saison 6,2 
 US - Brown ale 5,9 
 Humlehaven – belgisk dubbel 7,1 

 



Esbjerg Bryghus   2 stk. 

 Imellem Esbjerg og Fanø #4 
 Katrinelund jordbær 

Ribe Bryghus    8 stk. 

 Blond ale 
 Brown ale 
 Black ale 
 Forårs ale 
 Vadehavsbryg 
 Vikingebryg 
 Remise pilsner 
 Rued langaard porter 

Kingspot    6 stk. 

 Vienna lager 
 Helles bock 
 Dunkelweizen 
 Saison 
 Amber ale 
 Dark APA 

Jacobi Craft Brew   13 stk. 

 Skibsøl med rom 
 Skibsøl 
 Wittus dubbel 
 Tricobi 
 Vvl 
 Frokostøl 
 Oak burner 
 Coffee burner 
 Mr. Oilburner porter 
 Anker folkets øl 
 Nepa 
 Pils 
 Nepa (ØD 2022) 

Fanø Bryghus    3 stk. 

 It´s always sunny on fanø 
 Goodbye hello hoppy baltic porter 
 Gorm the old 

DØE    12 stk. 

 La trappe quadrupel 
 In waves blueberry blond 
 Pilsner urquell 
 Munkebo folkvang 

 

 



 Rodenbach alexander 
 Ebeltoft sommerdrømme 
 Ebeltoft deep blue 
 Inselbräu german coast 
 Mc gargles stout 
 Willemoes jubilæumsbryg 
 Limfjordsporter 
 Willemoes jul 2018    

(statistik v. formanden Jakob Sørensen) 

På denne vis nåede vi frem til en afslutning på øllets dag den 3. september 2022 og kan fremvise 
”familiefotoet” med de mange hjælpere. 

 

.  Finn Thor Sørensen  

De glade  pris-
modtagere hos 
Esbjerg Bryghus 


