Nr 20 2012
Nr 18 2011


Aktuellt:
29 september
18.00 Pubträff:
Järntorgets Brygghus
27 oktober
18.00 Pubträff:
Tidbloms
24 november
18.00 Julfest:
29 december
18.00 Pubträff:
Gullans på Kungstorget.
(Kungstorgskrogen)
När Gullan stänger
fortsätter vi på 7ans ölhall.


Nu är det dags att boka

skidresa med Prippklubben.

Vi har 14 platser reserverade
till vecka 12, 21-24 Mars.

Du tar väl chansen att tillbringa
en långhelg ,torsdag- söndag i

glada vänners lag.

För mer information eller
anmälan kontakta Lars

Hedenberg.






Vinnare pub bedömning
2011/2012.
Höstens 1a pubträff
genomfördes på 2112 som
utnämndes till årets pub.
En mycket trevlig kväll som
började lite trevande men
efterhand så trillade folket in.
Ett 25-tal deltagare kom, njöt
och tjôtade. Oscar tog emot
priset med glädje och hälsade
oss välkomna tillbaka.
Hamburgare i repris intogs och
den utsökta tryffelmajonäsen
är inte att leka med. Det blev
några Starkpilsner också.

E-postadress efterfrågas
Styrelsen vill snabbt kunna nå
ut till våra medlemmar med
aktuell information. Vi har nu
skapat en gemensam mail och
vill gärna ha era mailadresser
så vi kan skapa en grupp för
utskick.
Maila din adress till:
prippklubben@gmail.com
Lyckholmsfonden – påminnelse.
Som vi skrev om förra utskicket så
har du som har arbetat på Pripps I
Göteborg och varit långtidssjuk
eller drabbats av höga
sjukkostnader möjlighet att söka
bidrag ur Lyckholmsfonden.
Grund principen för utdelning är att
utdelning ges pga. nedsatt
arbetsförmåga t ex. sjukdom
genom att en dagersättning
fastställs efter antal sjukdagar.
Ansökan skall vara styrelsen
tillhanda senast den 15/10.

Hemsedal

Ta kontakt med någon i styrelsen
för ansökningsblankett.
Frankes – maj månads pub.

En glad och stolt pristagare på 2112.

I maj träffades vi på Frankes
pub och kort därefter stängde
puben ner för gott. Det var inte
vårt fel – vi gjorde vårt bästa för
en god stämning.
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Ostronporter från
Bohuslän
Prippklubben vill gärna slå ett
slag för en nyhet som
lanserades på Systembolaget
den 1 oktober. Det är vår
samarbetspartner Grebbestad
Bryggeri som tillsammans med
PDA tagit fram receptet till
Ostronportern.
Vi kan väl avslöja att det finns
nära kopplingar till Prippare
inom Porter Drinkers
Association.

Brännboll enligt tradition
Den 2 juni spelades den traditionella brännbollen i Slottsskogen och
vädrets makter var på vår sida hela dagen. Uppslutningen var som
vanligt stor och ölen kall och god.
Efter brännboll och efterföljande picknick avslutade ett stort gäng
dagen på Red Lion.

Förutom mycket svart och
karamellig malt innehåller
varje brygd 2 dussin av havets
diamanter från ostronbankarna
i Grebbestad.
Det är en mycket god, halvtorr
porter som passar utmärkt till
ostron och skaldjur.
Hälsningar
Marc

Lottförsäljningen gick bra och de lyckligt lottade mottog med
glädje priserna. I Stockholm var det samtidigt +4 och regn!

MC sektionen
Ett antal onsdagskörningar har gjorts med Marstrand, Hyssna kvarn
etc. som mål. Även Bjuv i Skåne blev besökt av oss på deras
Ådisträff i dagarna två.
Nästa och sista körningen går till Köpenhamn, Valby den 13 oktober
och årsmötet kommer också i oktober på Kråkan i Mölndal. Vill Du
vara med i MC-klubben hör av Dig.

