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Julfest 

Vår traditionsenliga julfest hölls den 21 november med god julmat 
och mycket allsång. Vi var ett 50 tal personer som firade in julen.
Extra kul var det att vi fick vårt eget julöl på borden – bättre kan det 
ju inte vara.

Som vanligt uppmärksammades medlemmar  som fyllt jämna år 
med en ros.

Till årets Prippare utsågs Göteborgs Nya Bryggeri.
Prippklubben och bryggeriet  driver tillsammans  traditionen vidare, 
Henrik som numer arbetar på bryggeriet och är medlem i 
Prippklubben fick mottaga priset.

Till hedersmedlem valdes Mikael Olausson som med en mycket 
förvånat min mottog utmärkelsen.
Mikael har arrangerat fiskeresa med sin båt och planer finns på att 
göra ö-pubrunda under 2016- det ser vi fram emot.

Tack Marc och Nina för ett trevligt arrangemang.

På gång i Prippklubben 
         
28 Februari - 18:00
Pubträff:
Bamba
Repslagaregatan 7

2 April - 18:00
Bowling:
Prippklubben Grand Open
Lundby StadiumBowl
Wieselgrensplatsen 10 

15 April - 18:00
ÅRSMÖTE
Göteborgs Bryggerimuseum i
blå salen

25 April - 18:00
Pubträff:
Se hemsidan

Pubträffarna är preliminära så håll 
utkik på facebook / hemsida för 
ändringar.

Folköl i din matbutik

Du har väl sett att det nu 2016 även lanserats en folköl – 
GÖTEBORGS PILSNER-ÖL.

Flera ICA butiker har tagit in denna i sitt sortiment och även mat.se, 
som är granne med bryggeriet. 

Denna första folköl, Göteborgs Pilsner-Öl på 3,5 % har bra beska, 
liten sötma, rena linjer och förträfflig hinkabilitet. 

Kom ihåg att fråga efter den i din butik – så den får samma fina 
framgång som övriga sorter.
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Nytt år har börjat med pubträff på Whoopsi Daisy på Wieselgrensplatsen i januari, där vi fick fin underhållning 
med liveband. Ett 30 tal medlemmar slöt upp.

Snart är det dags för kampen om bucklan i bowling – den 2 april äger detta rum i år.
Kom och spela eller heja på din favorit, inbjudan med vad som gäller har du som medlem fått med posten.

I april hålls även årsmötet för föreningen nämligen fredagen den 15 april - 18.00.
Kom och delta i mötet, ta en pytt i panna – mums den är lika god som på den gamla goda tiden - 
ta en öl eller två och tjöta en stund med gamla arbetskamrater.
En bättre afterwork får man leta efter…… Kom ihåg föranmälan för matens skull.

Se kalender och facebook sida, hemsidan för att följa vad som kommer att hända under året.
Har du tips och idéer på aktiviteter? Ta kontakt med någon i styrelsen så diskuterar vi tillsammans.

Medlemsavgift för 2016.
För den som inte redan har betalat medlemsavgiften för 2016 är det hög tid för detta. Betala nu så missar du inget.
Glöm inte att inventera din bekantskapskrets i syfte att fånga fler prippares intresse för vår förening.
Medlemsavgiften som är 200 kronor betalas in till Pg 698967-7. Ange namn, medlemsnummer och mailadress.

Dagen vi alla väntat på  

Den 23 oktober invigdes Göteborgs Nya Bryggeri i gamla brygghuset på JA Pripps Gata.
Styrelsen för Prippklubben bjöd in till en kväll med korvgrillning och mingel i bryggeriets lokaler.
Man kunde också köpa diverse profilkläder och glas.

 

Vi överraskade även Ola med att kora honom som hedersmedlem i Prippklubben och Ola fick nummer 201- 
samma nummer som bryggeriet har tilldelats i serien av mikrobryggerier i Sverige.
Johan Carlberg, som hade detta nummer avstod gärna för den goda sakens skull. Stort tack till Johan.

Prippklubben överlämnade ett tavla till Ola som
ett minne av dagen för att visa alla medlemmars
uppskattning till att bryggeriet äntligen startats. 

Toja och VD för bryggeriet Ola Jonsson klippte 
tillsammans bandet som bestod av dekaler 
från Prippklubbens Starkpilsner, den öl som 
banat vägen till detta nya bryggeri och som 
vi med stolthet marknadsfört tillsammans.


