Christiansmøllens Laug
Nyt til medlemmerne fra bestyrelsen marts 2017
GENERALFORSAMLING
Som vi afholder onsdag d. 22. marts 2017 kl. 17.00 i
Rådhusets kantine. Indkaldelse er tidligere sendt ud.
Her vil vi efter selve den formelle del præsentere
den nye hjemmeside og den visionsplan, som bestyrelsen har vedtaget for Christiansmølle.

Vision med Veneration har vi kaldt den og ved

et møde med borgmester Lars Erik Hornemann for
nylig, modtog vi stor ros for vores fempunktsplan. Vi
kvitterede ved at tildele borgmesteren et æresmedlemsskab af Christiansmøllens Laug.
Vi hører også gerne din mening om planens indhold
til generalsforsamlingen.

NY HJEMMESIDE I LUFTEN!
Så er den her: www.christiansmoellen.dk

For at deltage i generalforsamlingen skal du blot
have betalt kontingent for 2017 på 100 kr for private
og 150 kr for virksomheder, til Fynske Bank:

Vil du vide noget om møllens historie? Hvordan det
går med renoveringen? Hvad bestyrelsen går og
laver? Hvad koster det?...

Reg: 0862 Konto: 8159440398

Hvad som helst vedrørende Christiansmøllen, så
finder du svaret på den nye hjemmeside!

Skriv dit navn og adresse i oplysningsfeltet! -ellers
kan vi ikke se hvem der har betalt.

Vi hører gerne fra dig hvis du har materiale liggende
som kunne være interessant for andre og som kunne bruges under et af de mange punkter på siden.

Ring eller skriv til laugets kasserer på tlf. 22 91 32
42 eller mail til: christiansmoellen@gmail.com hvis
der skulle være spørgsmål til betalingen.

Der vil løbende blive arbejdet med siden, så den
hele tiden er opdateret og vi kan skabe interesse
omkring projektet. Det har også stor betydning i
forbindelse med søgning af fonde og sponsorer!

ØLSMAGNING
Kom til åbent hus, lørdag den 1. april kl. 10.00-14.00
hos Ø-Bryg, Bergmannsvej 82, Thurø.

Bestyrelsen vil gerne takke vores laugsmedlem Ole
Ystrøm som har stået for arbejdet med at bygge
hjemmesiden op, ligesom han har fundet en stor del
materiale, som vi ikke tidligere har haft kendskab til.

Her kan du både smage og købe den nye bryg:

Christians(m)øllen.

En meget stor frivillig (professionel!) indsats som vi
ikke kunne have betalt os fra..

Christiansmøllen er Svendborgs
vartegn, som den ligger smukt
på toppen af byen.
Christiansøllen er inspireret af
den belgiske klosterøltype
dubbel og bygger på stolte
håndværkstraditioner ligesom
møllen i dens velmagtsdage.
Øllen har en god maltfylde
med en dejlig sødme og noter
af nødder, chokolade, tørret
frugt og karamel. Christiansøllen er ægte fynsk Ø-Bryg
brygget på Thurø Bryghus.
For hver solgt øl donerer
bryghuset 2 kr til Christiansmøllens Laug.

www.ø-bryg.dk

Du kan også møde ølbrygger Erik Nielsen og bestyrelsesmedlemmerne fra Christiansmøllens Laug.
Rækkefølgen bestemmer du selv. Vi glæder os til
at se dig, venner og evt. familien til en smagfuld
oplevelse på Thurø!

INDEHOLDER
Vand
fra Fyn
Malt /bygmalt
Pale Ale, Cara Munich,
Cara Gold, Roasted
Barley, Carafa 1
(Chocolate), Wheat
(Hvede), Cara Rye
(Rug), Flaked Oats
(Havre)

Sæt X i kalenderen allerede nu!

Humle
Bitterhumle: Goldings,
Smags- og
aromahumle: Saaz

Christians
Møllen

Gær
Safbrew S-33
Oplysninger
IBU 19
EBC 37
Tilsætninger
Muscovadosukker

Nydes ved 6-8oc

33 cl. ØL
Alkohol 6,3 % Vol.
Flaskens indhold
svarer til
1,4 genstand.
Best før:
01.10.2018
Tappet 18 mdr. b.f.

Vi i bestyrelsen glæder os til at se jer:
Claus, Inna, Niels Christian, Henrik, Stig René,
John, Harry, Anton & Susanne

