Nyhedsbrev nr. 4 – Juli 2019
Velkommen til årets 4. nyhedsbrev
Læs om:
Sommerhilsen
Kommende arrangementer
Lidt fra Bryghuset

Sommerhilsen
Viborg Bryggeriforening ønsker alle vore medlemmer en rigtig
god sommer og håber at der sommeren igennem vil være
masser af lejlighed til at samles og nyde det gode øl fra Viborg
Bryghus.

Viborg Bryggeriforening modtager altid gerne forslag til
kommende arrangementer – send dit forslag til vores mail:
vbf.8800@gmail.com
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Kommende arrangementer:
15. september

Sommerudflugt – nærmere information
følger.

15. oktober

Håndbryggeraften – en aften hvor du skal
præsentere din egen hjemmebryggede øl.
Tilmelding på: vbf.8800@gmail.com
Se medsendte invitation.

29. oktober

Forpremiere på årets Julebock.

12. november

Snapseaften 
Sidste år blev snapseaften aflyst – så husk at
sætte gang i produktionen og tilmeld din
”snaps” allerede nu til: peer.f.holm@live.dk
Se medsendte invitation.

Lidt fra Bryghuset:
Viborg Bryghus modtog kort før sommer, den længe ventede
kombi-tank, som med nød og næppe og med brug af vaseline
blev løftet på plads i bryggeriet. Brygmester Rene er glad for
at han er begyndt at gå til fitness, for nu er pladsen for alvor
blevet trang på hans arbejdsplads.
Den nye tank blev straks taget i brug og fungerer faktisk over
alt forventning, og giver Rene mulighed for langt bedre at
følge bryg-processen og kontrollere kvaliteten af brygget
løbende. Samtidig skal Rene bruge væsentlig mindre tid på at
brygge den samme mængde øl, og der er også et langt mindre
spild – som der er eller vil være, hver gang der skal flyttes øl
mellem de nuværende traditionelle tanke.
Dette understreger bare at vores planer om en modernisering
af bryghuset er de helt rigtige, men også den pladsmæssige
nødvendighed af en flytning.
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Vi leder STADIG med lys og lygte efter en ny egnet lokation –
allerhelst i midtbyen – hvor vi kan samle både produktion og
bryggerstue. Men vi har endnu ikke fundet den.
Så igen: Hører I om et egnet lejemål må I endelig give et praj.
Vi vil så gerne give noget igen til de der støtter Viborg
Bryghus, og derfor arbejder vi i bestyrelsen på at
sammensætte nogle rigtig gode pakkeløsninger som gør det
ekstra fordelagtigt at have anparter i Bryghuset.
Der skal være fordele for både private og også virksomheder
der måske gerne vil støtte med flere køb.
Fordelene kommer naturligvis også til at gælde de mange der
allerede har købt anparter. De nye anpartsbeviser er nu i
trykken og vil blive udsendt hurtigst muligt efter ferien.
Viborg Stift Folkeblad har lovet at hjælpe os med udbredelsen
af anpartsudvidelsen, og vi glæder os til i sensommeren
endelig at kunne fortælle mere om den gode historie og de
nye anparts-pakker. Det bliver et spændende efterår hvor vi
forhåbentlig kan få lagt en plan for fremtidens Viborg Bryghus.
Sommerhilsner fra ApS
bestyrelsen.
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