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På gång i Prippklubben

Ett spännande år har börjat

28 Februari - 18:00
Pubträff:
Nimra
J Sigfrids Edströmsgatan 10

Vi har nu vänt blad och går in i ett nytt spännade år – 2015.
Våra tankar och ideér om ett nytt bryggeri är nu närmare än någonsin.
Det byggs och fejas på JA Pripps Gata och snart kommer vi att åter
känna den välbekanta doften från vårt bryggeri –
Göteborgs Nya Bryggeri, GNB. Utan vårt engagemang hade detta
kanske inte varit det faktum det är idag.

28 Mars - 18:00
Pubträff:
Hops Food and Brews
Masthuggstorget 3
10 April - 18:00
Årsmöte:
Göteborgs Nya Bryggeri
JA Pripps Gata 2
25 April - 18:00
Bowling:
Lundby StadiumBowl
Wieselgrensplatsen 10
30 Maj - 18:00
Pubträff:
Ölstugan Tullen Johanneberg
Utlandagatan 14
Pubträffarna är preliminära så håll
utkik på facebook / hemsida för
ändringar.

Tänk att vi bara genom att prata om vårt första öl ,
Göteborgs nya Starkpilsner lyckats att hålla försäljningen på en
lönsam nivå sedan 2005, en stor eloge till alla som bidragit.
Prippklubben har en stor betydelse för marknadsföring och spridning
av vårt gemensamma intresse – öl och bryggeri enligt traditon.
Nu är vi nära vårt mål ……

Spännande Årsmöte med överraskning
Nu är det snart dags för årsmöte igen, 10 april 18.00
Denna gången håller vi detta i AW format en fredag , med samling
på GNB med rundvandring. Årsmöte hålls därefter i Blå Salen med
efterföljande mingel i puben.
Ta chansen att som medlem delta i årsmötet och delge styrelsen
och alla medlemmar dina åsikter och synpunkter. Styrelsen tar
tacksamt emot förslag på aktiviteter inför 2015.
Se inbjudan du fått i utskick alternativt finns den på vår hemsida.
www.prippklubben.se

Bowling 2015
I år flyttar vi bowlingturneringen till april, 25e, med anledning av att det krockar med Hemsedal resan annars.
Som vanligt kör vi dam och herr serier och ser fram emot en rasslande turmering med
dramatik och spänning i vanlig ordning.
Utmana förra årets vinnare och visa hur de skall gå till.
Du som inte vill vara med och spel är lika välkommen som hejarklack.
Läs mer om bowlingen på separat inbjudan i utskick eller på hemsidan.
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Medlemsavgift

Fisketur med chartrad båt

Du har väl betalat medlemsavgift för 2015!
För endast 200 kronor får du vara med i denna klubb och delta i alla
våra träffar samt att du löpande får information om vad som händer.
2015 ser ut att bli ett mycket spännande år med ett nytt bryggeri på
kartan och det i hjärtat av vår gamla arbetsplats.
Mycket spännande …..
Du som inte redan har betalat- sätt in 200 kronor till PG 698967-7,
ange namn och ev. tidigare medlemsnummer.

Vi har fått möjlighet att göra en fisketur
endast för Prippare.
Är du intresserad av fiske –
hör av dig till Sven eller Pelle för mer
info och intresseanmälan.
Sven. 0768-130246 eller
Pelle 0703-925783

Göteborgs Nya Starkpilsner

Julbordet 2014

Här är senaste ställena som har vårt öl

Vi var ca. 40 hungriga prippare som äntrade trapporna till Femkanten.
Lite vimmel i Gallerit hör alltid till och vi hälsade Kerstin o Gittan
välkomna som hedersmedlemmar.
Dessutom skickades en efterlysning ut på Joakim Åmark som
valdes till årets prippare. Nina Rothausen visade ett nytt bildspel
som lockade fram en tår på ordförande, mycket stämningsfullt.

Ölstugan Tullen Majorna
Styrsö Skäret
Port Arthur
Hotel Ibis Style Göteborg City
Beerista
Restaurang Nya Plankan
Steampunk Bar
Ölstugan Tullen Johanneberg
Restaurang 28+

Köket hade gjort sitt bästa och snart var våra magar mätta och nöjda.
Maten sköljdes ner med vårt öl och Lena o Lena-maj såg till att
skönsång ekade över hela Högsbo.
Stort tack till alla och snart är det vår.

Medarbetare GNB
Vi är extra stolta att meddela att vår medlem
Henrik Lindahl, tillika Årets Prippare 2011 och mycket
engagerad i MC sektionen, har fått anställning i GNB
som ansvarig för tappningslinjen.
Det känns bra för oss att våra medlemmar får möjlighet
att jobba och återvända till bryggeribranschen och bistå
med den enorma kompetens som vi har.

Vi gratulerar Henrik till sin nya tjänst
och önskar honom och GNB lycka till.

