
Du trænger sikkert også til en hygge-
lig udflugt, sammen med andre glade 
mennesker, efter hele krisen med Co-
rona / Covid-19, så derfor har du 
Lørdag den 19. september igen mulig-
hed for at tage med Lokalafdeling Es-
bjerg og Busters Rejser på en hygge-
lig udflugt til Ølsted Bryglaug i Løs-
ning i nærheden af Horsens. 
Udflugten inkluderer rundvisning, 
ølsmagninger samt frokost. 
Det er 6. år i træk vi kan invitere dig med 
på denne hyggelige og velsmagende 
udflugt.  
Initiativtagerne til Ølsted Bryglaug er 
Karl Nissen, Jan Kristoffersen og Jimmy 
Andersen. Efter at have brygget sam-
men hjemme hos Karl blev lokalerne i 
det gamle Ølstedbro Mejeri fundet. Der 
blev skabt kontakt til andre håndbrygge-
re og annonceret efter lokale øl-
entuiaster og Ølsted Bryglaug blev dan-
net på et møde hos Karl i februar 2010. 
 

I lokalerne på det tidligere Ølstedbro 
mejeri har lauget to 60 liters bryganlæg 
og et 350 liters anlæg. Dertil en professi-
onel maltkværn og en 150 kg. digital-
vægt samt meget andet udstyr til at 
brygge med. 
 

Vi ved, at vi faktisk har bedre faciliteter 
og lokaler end flere kommercielle 
microbryggerier.  
Det er vi selvfølgelig stolte over, men vi 
arbejder også hårdt på hele tiden at op-
gradere udstyret og lokalerne, så vores 
forhold bliver bedre og bedre. 
Laugets faciliteter bliver løbende renove-
ret og udvidet og det bliver spændende 
at se, hvor meget, der er sket siden vi 
var der sidst. 
 

Der er plads til max. 40 deltagere på 
denne udflugt, da det er hvad de kan 

rumme i bryglaugets lokaler, til spisning 
mv. 
Det er derfor tilmelding efter ”først-til-
mølle” princippet. 
 
Finansforvalter Tonny og lauget har reg-
net sig frem til en fornuftig pris, som gør 
at vi stadig kan lave denne udflugt til 
meget rimelige penge. 

PROGRAMMET  
for Lørdag den 19. september 
2020 ser sådan ud: 
 

09.00: Afgang fra Museumspladsen i 
Nørregade, Esbjerg. 
09,25: Afgang fra Varde Rutebilstation. 
ca.11.00: Ankomst til Ølsted Bryglaug. 
- herefter er der rundvisning, Anettes 
lækre frokost og ølsmagning (6-7 øl), 
som er inkluderet i udflugtens pris, som 
er  
kr. 350,- pr. person, inkl. kørsel t/r. 
 
Desuden vil der være ”tap-selv”-øl på 
hanerne, som ikke kan købes, men øl-
lauget modtager gerne en donation på  
kr. 15,- pr. glas. 
 
Inden afgang fra Ølsted Bryglaug vil gril-
len blive startet op og der vil være mulig-
hed for at få sig en Frankfurter med brød 
og dyppelse.  
I år er denne lækre grillpølse inklude-
ret i turens pris. 
 
16.00: Afgang fra Ølsted Bryglaug. 
17.30: Ankomst  Varde. 
18.00: Ankomst Esbjerg. 
 
Tilmelding: 
Send mail med: 
navn(e), adr. tlf. på deltager(e) til: 
leifbuster@gmail.com 
 
- og når du har modtaget bekræftelse på 
deltagelse, skal du indbetale beløbet på 
konto i SYDBANK, reg.nr.: 7701,  
kontonr. 1258001, mærket: Ølsted 2020. 
 
 

Et udsnit af Anettes lækre, ”lette” frokost 

Glade (og tørstige) deltagere på en tidligere tur. 

En grillpølse skal serveres med følelse 

Vel ankommet til Ølsted, er vi klar til at se og 
smage. Der er til både ganen og maven…... 


