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Eftersom alla våra medlemmar inte har möjlighet att läsa på vår hemsida har vi gjort ett
sammandrag av aktiviteter som hänt i klubben den senaste tiden.
Vi önskar en trevlig läsning!
Styrelsen

Nytt år och nya aktiviteter på gång! Vi ser alla framemot Bowling, en skön sommardag med
Brännboll och framför allt mycket god pilsner i glada vänners lag.
Passa på Du också och slut upp på våra kommande aktiviteter.
Men vad har då hänt sen senaste numret av Prippnytt?
Höstens pubträffar inleddes med att fira av Beefeater Inn som vann pubbedömning för 20062007.
Det var en stor fröjd att få överlämna diplom och ”pokal” till Lasse på Beefeater Inn.
Lagom till vår träff lyckades vi, genom Bobby, att få Prippklubbens
Starkpilsner levererad på Fat. Genom mycket reklam för vårt öl i
baren och genom de ambassadörer vi alla är var det flera gäster som
provade vårt öl. Maten var som vanligt god den också.

I september var det så dags för första puben ut för ny bedömning!
Vi begav oss till Kellys på 2:a Långgatan.
” Paraplyerna hade vi under armen utifall det skulle öppna sig ett hål i himlen.
Vår förväntan var stor eftersom den nya brygden hade kommit ut. Det finns alltid en liten
pirrande känsla i magen när man ger sig iväg på en pubträff, hur många kommer, räcker ölet till,
passar puben våra syften osv. Men som vanligt faller alla farhågor, de välkända ansiktena vimlar
förbi, några som man träffar ofta och några som är mindre vanliga men ack så kära.
Vad möter oss då när vi stegar in på Kellys: En lång inbjudande bar med många sittplatser.
Trevliga krogägare som tjõtar med alla. En stor blandning av åldrar men flest yngre med roliga
frisyrer. Och visst räckte ölet och visst var den god, enligt min mening den bästa hittills ”
Till sist en fin dikt som nedtecknades på ett svaropapper.
Vi på Kellys sitter
Äter gott och dricker
Personalen är så bra
Och jag är riktigt gla´
När jag med Prippare få va.

I oktober besökte vi Eggers, en gammal nostalgisk plats i Göteborg,. Tyvärr hade vi otur med ett,
en grumlig leverans av vårt öl, men tur i oturen att vi själva upptäckten den och Marc styrde upp
det hela, som vanligt, på ett proffsigt sätt .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Julen närmade sig med stora steg och Julfesten avlöpte som traditionen är i Puben på ”Pripps”.
I år var även respektive inbjudna vilket uppskattades på många håll.
Innan festen drog igång hölls ett medlemsmöte i Blå Salen där årets jubilarer firades.
Marc avslutade med ett potpurri av bilder från Pripps glansdagar och det var mycket
underhållande för oss alla men svårt att sätta namn på alla personerna.
Detta får du gärna göra om Marc- det kan vi se hur många gånger som helst.
Ett något bandat julbord från de vi är vana vid serverades, men visst var utbudet på
rätter tillräckligt för att vi alla skulle bli mätta?
Snapsvisor sjöngs och det skrålades i god anda som så många gånger förr.
Lottförsäljningen gick galant och var ett mycket uppskattat inslag – man hoppas att
alla fick med sig sina nya ägodelar när de framåt tolvdraget vandrade hemåt.
Återigen en mycket trevlig kväll!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nytt År och nya utmaningar,
Vi har hittills endast haft en pubträff, den gick av stapeln på Smaka Restaurang & Bar vid
Vasaplatsen. Det var ju ett tag sedan nu med tanke på jul uppehåll och alla var på gott humör
över att få återsamlas. Enkäter fram och pennorna glödde.
Husmanskosten som serveras på Smaka är att rekommendera och ett flertal
av medlemmarna åt med god aptit. Tyvärr tog ölen slut alltför fort, och
patriotiska som vi är vi fick i stället dricka Koster.
Denna gång var det många hang arounds till medlemmarna med och det är
mycket trevligt. Styrelsen känner trycket att på något sätt starta upp en
organisation kring detta.
Vill vi passa på att pusha för vårens alla aktiviteter och framför
allt för vårt Årsmöte som kommer att hållas i April.
Det är av stor vikt att det är uppslutning på detta möte då vi kanske behöver
genomföra röstning av vissa strategiska beslut.
Tveka inte att slå en signal till någon i Styrelsen om du har idéer om aktiviteter, åsikter om
föreningen eller något tips att förmedla. Telefonnummer finner du på årsplaneringen.
SIST men inte MINST , Du glömmer väl inte att påminna alla gamla jobbarkompisar du möter
om vår föreningen. Vi behöver alla hjälpa till för att hålla medlemsantalet uppe.
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