
Viborg Bryghus får 
stadig flere medejere

Ny opfindelse
løfter humøret

Brygmesterens 
kæreste ved kedlerne

Viborg Bryghus oplever en fantastisk opbakning. Flere 
og flere har fået smagsløgene op for det gode øl og de 
mange varianter og stadig flere ønsker også at bakke op 
om bryggeriet ved at blive medejere - anpartshavere.

I Viborg Bryghus’ relativt simple bryggeri har en 
nymonteret anordning nu gjort livet noget lettere for 
den glade brygmester.
Læs mere på bagsiden.

Hvad gør brygmesteren når han skal opereres i skulde-
ren og ikke kan brygge øl i 2 måneder? Han har heldig-
vis en sød kæreste der interesserer sig for go øl! 
Læs mere inde i avisen.

Når Coronakrisen er forbi og når Danmark atter bliver givet fri og vi igen 
må mødes og skåle, inviterer Viborg Bryghus til folkefest på Nytorv.
Læs mere i Kaspers leder på side 2 inde i avisen.

Viborg Bryghus 
inviterer til folkefest

www.viborgbryghus.dk * Forår 2020

Masser af spændende nye øl i foråret 

Navngivet før vi vidste 
hvor meget, vi 
ville komme til 
at savne det!
”Frihed” er bare én af 
en række nye lækre øl
som lige nu lagrer på 
tankene og er klar i  
butikkerne i foråret  
og sommeren.
Læs om ”Frihed” og de andre 
lækre bryg der er på vej
inde i avisen.



Meny Fabrikvej
Fabrikvej 2 . 8800 Viborg . Telefon 87 275 650

Åbningstider: 
Mandag-søndag 7.00-20.00

Meny Marsk Stigs Vej
Marsk Stigsvej 2B . 8800 Viborg . Telefon 7730 8800

Åbningstider: 
Mandag-søndag 7.00-20.00

Meny Sct. Mathias Centret
Sct. Mathias Centret 1 . Stuen 208
8800 Viborg . Telefon 8725 1822

Åbningstider: 
Mandag-fredag 7.00-20.00
Lørdag-søndag 7.00-18.00

Stort udvalg 
af kød 

og fjerkræ 
til grillen. 
Pr. stk. 15,- 
Bland selv!

TA’ 8 STK.

 100,- 

Byens bedste udvalg
i grillmarked finder du i meny
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Jan Myrthue

Leder
v. Kasper Rønning Nielsen 
Direktør i Viborg Bryghus

Det var noget af en knytnæve vi fik i 
vores hoved, onsdag den 12. marts om 
aftenen… Det var ikke just overraskende, 
at vi fik beskeden fra Statsministeriet, om 
at vi måtte lukke vores Bryggerstue og 
arrangementer ned, men alligevel hopper 
det lidt rundt i maven, når man får sådan 
en melding.
 
Mens Hans Jørgen hyggede sig på skitur 
nordpå med sin familie, mødte Gert og 
jeg ind torsdag morgen på lageret, og 
begyndte at tælle Påske Bocken op. 
Der var mange, rigtig mange. I 2019 
gik det godt med at få solgt ud, så der-
for havde Rene i år brygget endnu flere 
gode Påske Bocken, og det gik egentligt 

ret hæderligt, fra starten af, men nu stod 
vi og kiggede ned i et stort sort hul. 

Hvordan skulle vi lykkes med at få solgt så 
mange, når cafeer, specialbutikker og lig-
nende lige fik dødsstødet og vi samtidig 
fik at vide fra butikkerne, at det ikke lige 
var smagsprøver, der stod øverst på deres 
behovspyramide. Efter kort tid kom der 
da også en instruks fra Fødevaremyndig-
hederne om, at smagsprøver også var et 
no go, heller ikke overraskende, men det 
pressede os jo just endnu mere. Allerede 
onsdag aften, da jeg sad og så Statsmini-
steren fortælle om nedlukningen, tænkte 
jeg udbringning, og det gik ret hurtigt op 
for mig, at det var den vej, vi skulle gå.
 
Og vi må sige, at det har været en succes, 
den store opbakning vi har mødt ude ved 
jer, har holdt skindet på næsen for os, og 
det har været vigtigt for os, at vi har haft 
muligheden for at få tømt lageret af Påske 
Bocken, så vi ikke skal have den stående 
på lageret til Påsken 2021, det er meget 
bedre, at den varmer hjemme ved jer. 

Så stort tak for hjælpen!
 

Når alt det her er ovre
- og Danmark atter må mødes, har vi 
besluttet os for at kaste vores fustager af 
Påske Bocken ind i ligningen.
Vi stiller vores ølvogn op, forhåbentligt 
på Nytorv, og så holder vi en fest! Jeg 
håber på, at I vil være med til at donere 
til denne happening, både så vi kan få 
dækket udgifterne til de øl, vi deler ud 
”gratis”, men også for at være med til at 
lave en fest, hvor hele Viborgområdet er 
inviteret med. 
Så den første aften, hvor Danmark atter 

er fri, er der gratis fadøl fra Bryghuset. 

Støt op om dette initiativ med en lille 
donation på vores MobilePay 24482, selv 
en 50’er vil være en stor hjælp og en gave 
som hele byen vil drage nytte af!

Tak for den store opbakning vi møder 
derude, vi har startet en bevægelse.

En Viborg-bevægelse!

Kære læser!



LAVE PRISER · STORT UDVALG · FRISKE VARER

ALLE DAGE
8-21

DET  HELE BARE BILLIGT

Koldingvej 130 
Randersvej 60

8800 Viborg

ÅBNINGSTIDER

ALLE DAGE

7-21

ALLE DAGE

8-21
UNDTAGEN HELLIGDAGE 

Koldingvej 

Randersvej

Sct. Mathias Gade 20 · 8800 Viborg · djs.dk

Råd til hele livet på 24 timer.
I Den Jyske Sparekasse ved vi, at nogle drømme kræver hurtig handling. 
Derfor tilbyder vi et møde inden for 1 time – og giver svar på dine 
muligheder inden for 24 timer.

Kontakt en af vores dygtige rådgivere på:

86 62 66 55  /  viborg@djs.dk

MØDE 
inden 1 time 

---------------------

SVAR 
inden 24 timer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

   
 
 
 

Murer-Entreprenør og aut. kloakmester 

_
_ 

Murer-Entreprenør og aut. 
kloakmester 

Murer-Entreprenør og aut. kloakmester
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Glæd dig til smagen af 
forår, frihed og fadøl
Brygmester Rene Sørensen ligger ikke på den lade side.  
 
Han har masser af nye øl klar til de forhåbentligt  
mange solskinsdage. Og til vi igen bliver sluppet fri. 
Her guider brygmester Rene Sørensen de øl,  
der lander i butikker og på barer i den kommende tid

Forårs Bryg
Type: American Pale Ale
Alc%: 4,7

Ufiltreret, frisk og blød pale ale.
Til folk med hang til humle men som 
ønsker en lavere bitterhed end  
den klassiske IPA.

Rig maltsmag i dejlig symfoni med de 
friske smage fra bla. Cascade og Mosaic 
humlerne. 

Knap så bitter, og derfor er det mere en 
pale ale end en IPA. Det er en øl, som 
er til alle dem, der gerne vil have frisk-
hed. Den er lys og let og kan drikkes i 
stedet for en pilsner. Og så gør den sig 
godt til påskebordet, hvor den er noget 
lettere end Påske Bocken.

Frihed 
Type Grisette /  
Belgisk Landøl 
Alc %: 6,6

Ja, denne øl blev navngivet for flere 
måneder siden, på et tidspunkt da vi 
ikke kunne forestille os hvad det ord 
ville komme til at betyde for os i dette 
forår!
Det er en såkaldt ”Grisette” - en tradi-
tionel Belgisk landøl som ofte var den 
øl-type som mine-arbederne drak når de 
skulle have skyllet ganen efter en lang og  
hård arbejdsdag i mørket. 
Derfor døbte vi den ”Frihed”. Noget 
som vi vist alle savner lige nu.

Øllen ”Frihed” er en skøn, frisk øl og på 
trods af den relativt høje styrke, også dej-
lig letdrikkelig. Den er tørhumlet med 
engelske humler og så har jeg har tilladt 
mig at gå lidt mine egne veje i forhold til 
den originale opskrift og give den frisk-
hed og sødme med hyldeblomst.

Grillsparkeren 
Type: Mexicansk lager 
Alc%: 5.0

Smagfuld, sprød, frisk og med et 
perfekt strejf af lime! Lige netop 
sådan som en Mexican Lager skal 
smage! 

Den perfekte øl til godt selskab
når der skal sparkes grill - eller dæk.

Eller en varm sommerdag hvor man 
bare fortjener en læskende kølig, 
frisk og afslappende pause. 

Det er faktisk den gamle Mañana, 
som var en Månedens Bryg forrige 
år, og som har været efterspurgt 
rigtig meget. 
 
Det er sådan en med limeskal og  
limesaft, som man kan drikke nogle 
stykker af. 

Super frisk og læskende. 
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VI ANBEFALER  
TRE ØL TIL VORES 
LÆKRE MENUER

nytorv11.dk   ·   30 66 80 11

ÉN FØR,
ÉN UNDER OG

ÉN EFTER

Bon            appetit

RealMæglerne Viborg Ole Havvig
Ring 8667 1400 
Vesterbrogade 8, 8800 Viborg 
www.realmæglerne.dk/viborg · 8800@mailreal.dk

·  Vi har stort lokalkendskab  
og mange års erfaring.

·  Vi prismatcher på salgsomkostninger

·  Høj kundetilfredshed

·  Vi laver en pakke tilpasset  
dit boligsalg

·  Digital markedsføring i særklasse 
bl.a. med RealMatch

·  Unikt stort køberkartotek med vores 
mange guldkøbere

– Vi søger alle typer af ejendomme 
til salg bl.a. landejendomme, villaer, 
rækkehuse, lejligheder og sommer
huse, ligeledes i alle prisklasser.

Kontakt os og få en gratis  
salgsvurdering på tlf. 8667 1400

Din lokale  
mægler fordi...

MONTERING
Vi kan montere 

dine gulve og 
gardiner for dig

OPMÅLING
Gratis opmåling 

til gulve og 
gardiner

LÅN MED HJEM
Se om det 

passer i dit hjem 
inden du køber

GARANTBUSSEN
Book os til et ufor- 
pligtende hjemme-
besøg på garant.nu

TÆPPER
LØSE TÆPPER
TRÆGULVE
VINYLER
LINOLEUM 
FLISER
GARDINER
MARKISER

Garant Viborg 
Brich Gulve og Gardiner  
Lundborgvej 2 C, 8800 Viborg, 86 62 95 77 
www.garant.nu

KIG IND 

I BUTIKKEN

– vi står klar til 

at hjælpe dig
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Pink 
Type: Berliner Weisse 
med hindbær  
Alc%: 3,8

Find champagneglas og isterninger frem
og prøv øl på en helt ny måde!
Nyd denne lyserøde let syrlige øl i stedet 
for et glas rosévin, hvor den friske lette 
smag af hindbær forfører dine smagsløg.

Som skabt til foråret og sommeren.

- Den står og hygger sig nede på tan-
ken lige nu. Den blev helt bestemt en 
større succes, end mange havde troet, så 
den skal have et gensyn. 
Da den kom ud sidste år, var det vores 
hurtigst sælgende øl fra vores lager. 
Det er en fantastisk sommerøl, og vi 
kommer jo virkelig til at gå amok med 
frugter i år. 

Jubilæumsøl 
Type: Bourbon-  
og egetræslagret 
Belgian Strong Ale 
Alc%: 8,5

Nyd duften af den lækre bourbon og 
egetræslagringen som leger med nuan-
cerne fra den belgiske gær. 

Det er en stærk, belgisk ale. Den er lige 
blevet tappet, og den er simpelthen guf. 
Den indeholder blandt andet smagen af 
egetræ, som har ligget på Knob Creek 
Bourbon - i mine øjne verdens bedste 
bourbon. 

Viborg Bryghus bliver 15 år, og det er 
altså noget at fejre. Det skal vi gøre med 
en øl, der er lidt gods i, og som har lidt 
ekstra. 
Det har den her!

Jordbær øl
- Den er lige kommet ind fra højresi-
den. Det er Karina, som har udviklet 
den, og det er også hende, som brygger 
den. 
Jeg hjælper hende på vej, men det er 
hendes øl. 

Hendes store eksamensopgave. 
Det er endnu en øl til det segment, som 
måske ikke normalt drikker øl. 

Danskere ser ofte øl som et midterspek-
trum, men der foregår bare rigtig meget 
sjovt og spændende helt ude i siderne. 

Det er her, man finder sådan en jord-
bærøl. Den glæder jeg mig altså til at 
hælde op i glasset!

Hvedeøl
Vi har ikke haft en hvedeøl, siden vi 
havde Dorothea som en del af vores 
reformations-serie. Den fik faktisk ikke 
så meget opmærksomhed dengang, men 
det har den da godt nok fået, da den 
forsvandt. 
Især nu, hvor vi ikke har haft en hvedeøl 
i et stykke tid. 
Men nu er der en ny undervejs. 

Det bliver en skøn, frisk og letdrikkelig 
hvedeøl, som har et twist af citron og 
hyldeblomst. 

Den er endnu ikke navngivet, for vi skal 
jo lige smage på den først. 

Det bliver vildt spændende!

Glæd dig til ...



TK-Bus
Jegindøvej 9
8800 Viborg
Tlf.: 60 29 10 11 
info@tk-bus.dk 
www.tk-bus.dk

Vi tilbyder kørsel i alle situationer: 
foreninger, udflugter, familiefester mm.

Ring og få et godt tilbud!

�������������������������������
	�����������������������������
��������������
�����

Design to Shape Light

Panthella Portable
Design by Verner Panton

Kr. 1.495,-
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Viborg: Den ligner sig selv. Og den sma-
ger af sig selv.
Med andre ord er 2020-udgaven af Påske 
Bocken nøjagtigt, som den skal være.

- Der er ikke så meget at fortælle. Det 
er den samme opskrift, som det altid 
har været – og den er også god i år, siger 
Rene Sørensen, brygmester hos Viborg 
Bryghus, om den populære påskeøl, som 
ramte gaden for nogle uger siden.
- Der er slet ikke noget nyt, der er ikke 
meget historie at fortælle, siger han til 
Viborg Bryghus Tidende med et grin.

Men det er jo også en historie, at man 
gentager en succes, kan man argumentere 
for. Og faktisk kan brygmesteren se store 
kvaliteter i, at der i strømmen af spæn-
dende nyheder kommer et tilbagevende 
og traditionsrigt holdepunkt, som mange 
glæder sig til at gensmage.

- Det er jo vigtigt. Der skal jo være noget 
fast, man kan gå til. Man kan smage på 
jordbærøl og kirsebærøl og alt det skøre 
skæve, men det er væsentligt med de her 
forankringer, siger Rene Sørensen, og 
fortsætter med et smil:

- Det er ligesom med et barn, 
som godt tør at udforske ver-
den omkring sig, så længe det 
ved, hvor mor og far sidder, og 
hele tiden kan komme tilbage, 
når det har brug for tryghed.

1. plads  
på Untappd!
At Påske Bocken ikke kan 
undværes fik Viborg Bryg-
hus i øvrigt endnu et bevis på 
for nyligt, da den nåede sin 
anmeldelse nummer 150 på 
øl-rating appen Untappd. 

Med så mange anmeldelser 
gled øllen nemlig ind på den 
officielle liste over bock øl.

Og takket være sin popularitet endte den 
direkte på førstepladsen.

- Det er vi sgu’ ret stolte, da det er kun-
derne, der stemmer, ikke noget med eks-
perter, udvalg eller andet, bare kunden, 
lyder det fra Kasper Nielsen, bryghusets 
direktør.

Påske Bocken er det  
sikre anker i et hav  
af Viborg-øl
Brygmester Rene Sørensen holder meget af at fortælle om 
nye idéer og smage, men underkender ikke vigtigheden af 
den populære klassiker, han og Viborg Bryghus igen i år 
har sendt på gaden: Påske Bocken.

Viborg Bryghus og Fodslaw Viborg 
arrangerer for 13. gang:

Vi griller pølser
før og efter marchen.

Der er samlet start kl. 12.30 
foran Viborg Bryghus. 

(Sortebrødre Kirke Stræde 25, Viborg.)

Der vil være mulighed for at deltage på 
4, 8 eller 11 km ruter

som fører gængerne igennem de smalle gader i 
Viborgs gamle latinerkvarter samt den smukke 
natur, der omgiver landets gamle hovedstad.

Der vil være en indlagt mulighed for rast 
på de to længste ruter.

Marchen afsluttes med en stor 
velskænket fadøl fra Viborg Bryghus 

eller en sodavand.
(inkl. i tilmeldingsprisen)

Pris kr. 50,-
pr. person

(Børn i klap- og barnevogn er gratis).

Tilmelding 
hos Viborg Bryghus 

på dagen ml. kl 11 og 12.30. 

Bryggermarch
                      lør. 18. april 2020

Forhåndstilmelding 
også mulig på

www.viborgbryghus.dk

PåskeBocken har altid været meget popu-
lær som fad-øl. Både i byens barer og 
restauranter, i Bryggerstuen og til private 
påskefrokoster.

Den rette sammensætning af gode råvarer 
og den rette behanding er naturligvis nogle 
af grundstenene til brygning af god øl.



Vi er din lokale samarbejdspartner
Revision og rådgivning er vores speciale

Gl. Skivevej 73    8800 Viborg    Tlf. 86 61 18 11

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

www.beierholm.dk

8800 Viborg · Tlf. 86 60 00 33 · Mob. 22 49 96 90 · www.Csmal.dk

Farver�skaber
stemning�og�
personlighed!

Hos os er kvalitet et nøgleord, 
og vores medarbejdere har altid fokus på 

kvaliteten, aftaler og tidsplaner.

Vi tilbyder også alle former 
for afhøvling og afslibning af trægulve 
samt efterbehandling med lud, olie, 

sæbe eller lak.

T
Kan afhentes hos Pro�lsport på Ærøvej

WWW.TEE4YOU.DK

Lækkert kød
leveret

lige til døren
Din lokale slagter

leverer dejlige råvarer lige til døren
så du kan blive hjemme.

Bestil din pakke med lækkert kød
efter helt eget valg på 

tlf. 86 64 20 93
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Brygmesterens 
kæreste overtager 
kedlerne
Når Viborg Bryghus praler af at producere  
håndbrygget øl, så er det sandt.  
Det kan brygmester Rene Sørensen skrive under på: 
Han skal nemlig nu opereres for slidgigt. 
 
For ikke at løbe tør for øl i mellemtiden  
har han og ledelsen fundet på en utraditionel,  
men kærlig løsning.

Fra og med 1. marts har Viborg Bryghus 
haft to ansatte i produktionen. Brygmester 
Rene Sørensen plejer ellers at være alene 
om at producere det gode øl, men han har 
måtte finde sig i at få selskab i bryggeriet.

Det har dog ikke taget lang tid for ham at 
komme ind på livet af sin nye kollega. 
De to var kærester i forvejen.

At Karina Ludvig nu også på daglig basis 
render rundt og laver øl skyldes dog ikke, 
at de to turtelduer ikke kan undvære hin-
anden. Nej, det skyldes i stedet, at Viborg 
Bryghus ikke kan undvære friske forsynin-
ger i den sygeperiode, som Rene Sørensen 
står over for.
Han skal opereres for slidgigt den 26. marts 
og har måttet love at holde sig i ro i op til to 
måneder efterfølgende.
- Jeg må ikke løfte noget, der er tungere 
end en kaffekop, fortæller han.

Fuldkommen ro
Den normalt så kække brygmester har 
måtte acceptere, at nogen for en gangs skyld 
sætter ham på plads: 
Lægen.
- Jeg har tidligere fået lagt to blokader i 
skulderen, men jeg har ikke været så god til 
at høre efter og har ikke kunnet holde mig i 

ro, fortæller han.
- Det har jeg virkelig måttet love denne 
gang, ellers ville de ikke operere mig, tilføjer 
han med ydmyghed i stemmen.

Joke?
Viborg Bryghus overvejede på traditionel 
vis at ansætte en mand udefra. En brygger, 
der går ledig eller en, der kunne oplæres. 
Med en kort ansættelse på tre måneder var 
det dog en risiko, at vedkommende ville få 
tilbudt et mere permanent job og derfor 
stoppe lige pludselig.
En dag foreslog bryghusets ”blæksprutte” 
på kontoret Karina Sørensen derfor, at 
Renes kæreste – Karina Ludvig – kunne 
være løsningen. 

Hun var netop blevet fritstillet fra sit job 
igennem fem år, pga. nedskæringer.
- Jeg troede først, det var en joke. At besty-
relsen tog gas på mig, siger Karina Ludvig 
med et grin.

Lunken discountøl
Da tanken bundfaldt sig, kunne hun dog 
godt se logikken. Siden hun mødte Rene i 
2018 har hun været med på øl-ture i ind- og 
udlandet og hjulpet til på messer. Hun var 
med andre ord ikke helt på bar bund.
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Vi har alt 
inden for bolig- 
og erhvervslejemål 
Lige fra et lille opmagasineringsrum 
på 15 kvadratmeter til store 
produktionshaller på fl ere tusinde 
kvadratmeter samt alle typer 
og størrelser af boliglejemål.

Bach Gruppen A/S  |  Tlf.: 87 27 09 00  |  www.bachgruppen.dk

Se mere på
bachgruppen.dk

Byens bedste lejemål

tlf. 5115 5115 · www.skals-el.dk
autoriseret el-installatør

Skals Installationsforretning A/S

ER 
STRØMMEN
GÅET,
KOMMER VI



- Men altså, første gang, jeg besøgte 
hende, der tilbød hun mig en lunken 
Slots, indskyder Rene Sørensen med et 
stort grin.
Den anekdote har Karina Ludvig skulle 
høre meget for, men oprigtigt talt er Rene 
blevet imponeret over, hvor meget hun 
siden har lært.
- Der er virkelig sket noget siden … 
Hun har nogle vanvittige smagsløg, hvor 
hun virkelig kan fornemme nuancerne 
i øllet. Det er en kæmpe fordel. De er 
bedre end mine, siger Rene Sørensen med 
anerkendelse i både stemmen og blikket.

Brygmester, ikke lærer
Karina begyndte den 1. marts, få uger 
inden at hun pludselig stod med al ansva-
ret for ølbrygningen.
- Det har været en meget stejl lærings-
kurve, erkender Rene Sørensen.

- Men det går fantastisk godt. Over-
raskende godt. Men vi har selvfølgelig 
også den fordel, at vi kan gå og snakke 
derhjemme, og det er sådan set ret let 
for os at adskille fritid og arbejde, for der 
er ikke noget fritid. Når det er fyraften, 
tager vi godt nok hjem, men der bruger vi 
så aftenen til at sidde og snakke og finde 
løsninger, forklarer brygmesteren.

- Hovedet har været godt spændt ud, og 
lunten har måske også været lidt kort til 
tider, siger Karina Ludvig om de første, 
intense uger.

For hende har det især været vigtigt at få 
lov til at prøve tingene selv, mens hun har 
været under oplæring. 
Derfor har hun til tider måtte minde sin 
kæreste og læremester om, at han skal 
lade hende komme til i stedet for at gøre 
tingene selv.
- Der er en grund til, at jeg blev bryg-
mester og ikke lærer. Det er faktisk ret 
svært at holde hænderne i lommen, det 
må jeg erkende. Men det nytter bare ikke 
noget, at jeg gør det hele, for det lærer 
hun ikke noget af, siger Rene Sørensen, 
som i perioder har sat sig op i bryggeriet, 
hvor han har lavet udførlige manualer 
til alt, imens Karina Ludvig så har haft 
bryggeriet for sig selv – og på den måde 
vænnet sig til den snarlige fremtid.

De manualer, som Karina har fået, bruger 
hun dog hele tiden mindre og mindre.
- Men bare selve brygningen er noteret 
ned i 106 punkter og underpunkter. Der-
udover kommer rengøring, flytning og 
alt det andet, fortæller hun med et smil.
Og i sidste ende er der jo ikke noget, der 
er så skidt, at det ikke er godt for noget:
Når jeg kommer tilbage fra operationen, 
så når vi at være her en uge eller 14 dage 
sammen på fuld kraft. Det forventer jeg 
i hvert fald. Så kan der godt nok blive 
brygget meget øl, når vi pludselig er to 
i bryggeriet. 

Den normale begrænsning er jo ikke tan-
kene, men min tid, siger Rene Sørensen 
forventningsfuldt.

Alt imens Karina prøver hvordan det er at arbejde på helt egen hånd i bryggeriet, 
sidder Rene i bryggerstuen lige ovenfor og forbereder både opskifter og vejledninger til 
Karina. ”Alle de små ting som jeg bare har på rygraden og gør helt automatisk, skal jo 
ned på skrift nu - så jeg tænker hele bryggeprocessen igennem inden i hovedet mens jeg 
skriver. Det er egentlig også en ret fin øvelse for mig selv”, indrømmer Rene.
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Man kan allerede se det i Karinas blik: ”Det her skal jeg nok få styr på!” 
Og vi syns da egentlig også at hun klæder bryggeriet. Skal Rene være urolig?
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Formanden jubler: 
Det går bare fremad 
for Viborg Bryghus
Det er en både stolt og glad Mikkel Bay,  
der kan fortælle om en fantastisk udvikling  
for Viborg Bryghus.

Når Corona endelig har givet os fri og 
Viborg Bryghus kan afholde generalfor-
samling, vil det være en overordentlig 
tilfreds formand, der kan gå på talersto-
len og fortælle de mange nye og gamle 
anpartshavere, at deres bryghus er i rigtig 
god gænge.

Et godt år!
- Det har været et rigtig godt år på 
flere fronter. Vi har fået meget mere styr 
på vores processer, og vi er blevet mere 
professionelle og gennemarbejdede hele 
vejen rundt. Samtidig mener jeg, at vi 
er blevet mere efterspurgt og har fået 
et bedre omdømme derude. Det kan vi 
mærke, fortæller Mikkel Bay.

Han mener, at det nuværende hold med 
en stærk daglig ledelse, dygtige salgsfolk, 
en ny direktør og en sprudlende brygme-
ster er den stærkeste besætning, bryghu-

set har haft. Sammenholdt med et stort 
engagement blandt de frivillige og en 
større og større efterspørgsel hos kun-
derne, er der ikke meget at klage over:

- Vi kører derudaf. Vi kan virkelig 
mærke, at der er kommet ryk på, at vi har 
lavet gode tiltag, og at folk bare godt kan 
lide Viborg Bryghus, siger Mikkel Bay.

Både på den korte og på den lange bane 
er der sat mange skibe i søen, for samtidig 
med at Rene Sørensen sprudler som bryg-
mester og laver både gode og spændende 
øl, er der i organisationen blevet brugt 
en del ressourcer på at sikre bryghusets 
fremtid igennem en anpartsudvidelse. 
Det har fået mange til at investere i 
Viborg Bryghus.

- Vi kom fra et år, hvor der ikke blevet 
lavet et godt økonomisk resultat, og det 
betyder, at vi både har skulle få styr på 

vores drift, samtidig med at vi skal gøre 
klar til fremtiden. Det er lykkedes, og det 
synes jeg er flot, siger Mikkel Bay.

Nye territorier
Noget af det, man lige nu arbejder på, er 
at udvide markedet for Viborg Bryghus’ 
kvalitetsøl. Det betyder, at man udover at 
være stærkt repræsenteret i Viborg Kom-
mune også vil at udbrede produkterne til 
byerne længere væk.
- Vi skal baske lidt mere med armene. 
Vi vil gerne sælge 30 procent mere, end vi 
gør i år, og derfor skal vi ud at vinde nye 
territorier. Vi har allerede været en del i 
Nordjylland, hvor de gerne vil have vores 
øl. 

Beliggenhed, beliggenhed...
Samtidig tør Mikkel Bay godt love, at 
man inden for et års tid har fundet frem-

tidens placering for byens bryggeri.

- Lige nu har vi tre udvalgte lokationer 
i sigte, og vi er meget længere, end vi 
nogensinde har været.

Mikkel Bay glæder sig til at kunne melde 
ud, hvor man fremover skal brygge byens 
øl.

- Det er alle tre gode scenarier, der er i 
spil, men der er mange ubekendte aspek-
ter endnu. Nogle af dem kræver ret meget 
af os, andre er mere ”safe”. 

Det har taget meget tid at nå hertil, og vi 
skal stadig træffe den helt rigtige beslut-
ning - og derfor tager tingene lang tid. 

Til gengæld bliver det ventetiden værd, 
lover Mikkel Bay.

Viborg-øl er populært – 
også i Vendsyssel
Vinspecialisten i Sæby husker Viborg Bryghus’ brygmester 
helt fra dengang, han var i fængsel. Derfor tøvede hun ikke 
med at takke ja tak til øl fra det midtjyske.
Jette Sørensen har ingen problemer 
med at sige ”god” for det øl, Rene 
Sørensen laver.
Hun har heller ingen problemer med 
at afsætte hans varer, selvom de på sin 
vis er kommet lidt på afveje.

Viborg Bryghus flyder i en lind strøm 
ud af hendes butik, Vinspecialisten i 
Sæby.
- Jeg kan huske brygmesteren (Rene 
Sørensen, brygmester, red.) helt til-
bage fra hans tid som fængselsbetjent 
i Kragshovhede Statsfængsel, fortæl-
ler hun, og indskyder hurtigt:

-  Ikke at jeg har været indsat, men 
en dag troppede han op i butikken 
sammen med nogle kolleger. 

De lavede øl, og det var de gode til, 
mindes hun om Nordenfjords Hånd-
bryg, som Rene Sørensen og et par 
kumpaner lavede dengang.

- Når han kunne stå og lave dem 
i garagen, og hans øl var gode, så 
kunne han også være en god brygme-
ster i Viborg, tænkte jeg. Derfor tog 
jeg sortimentet ind, og det går ham-
rende godt, fortæller Jette Sørensen.

Vinspecialisten i Sæby har lige nu 
ni forskellige slags Viborg-øl på sine 
hylder, og de er populære, fortæller 
indehaveren:

- Jeg har bestilt nye varer masser af 
gange, siden jeg fik dem første gang i 
efteråret. Jeg står også og sætter dem 
på hylden nu, fortæller Jette Søren-
sen, og indskyder:
- Jeg laver også mange kurve, og når 
der skal godt øl i dem, så kommer jeg 
gerne Viborg-øl i. Så kommer folk 
ofte igen og spørger efter flere, for de 
smager jo godt!
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Tag på en historisk byvandring 
Flere af vores bryg har navne opkaldt efter kendte steder i Viborg og historiske personligheder 

Vil du være klogere på hvem og hvad der har lagt navn til vores øl, 
vil vi anbefale at tage med på ”Bryg og Brosten”; en historisk og underholdende Viborg byvandring 

med efterfølgende øl-smagning i Bryggerstuen.

Krystalklar og økologisk pilsner.
Indbydende, perlende og letdrikkelig økolo-
gisk pilsner. Stor smagsoplevelse; først som 
let karamel, så frisk, nærmest citrusagtig, 

bitterhed rundet af med behagelig  
vedvarende eftersmag.  

4,6 %

Smagen af forår og sommer   
Letdrikkelig Kölsh øl-type med skønne 

nuancer af friske humler og pilsner bygmalt 
gør denne øl velegnet til en varm sommerdag 
eller blot når en velfortjent tørst skal nydes 

4,6 %

Let drikkelig, gylden classic pilsner 
med blød og fyldig smag.   

Maltens komplekse sødme blander sig med 
humlens urteagtige og behagelige bitterhed. 
Dejlig eftersmag som bliver hængende og 

smager af mere. 
4,6%

Rund og fyldig typetro ale.
Let sødlig duft i skøn kombination med en 
smule røgmalt. Rund og fyldig smag og en 
mundoplevelse, der leder tankerne hen på 
moden pære. Sødlig, rund og karamelagtig 

eftersmag. 
6,0 %

Kåret som 
“Bedste IPA-festivaløl”

på Danske Ølentusiasters 
traditionsrige Ølfestival 

i København i 
foråret 2017

Prisvinder IPA.   
 India Pale Ale brygget efter ”SMaSH” princip-
pet: ”Single Malt and Single Hops (Humle)”. 

Den er tilsat fineste Mosaic Humle 
både før og efter kogningen, og slutteligt er 

den tørhumlet i vildskab. 
Naturligvis ufiltreret. 6,2%

Feel-good i høj klasse! 
Klassisk Brown Ale efter alle kunstens regler: 

Engelsk gær og Engelsk humle.  
Og så lige rundet af med naturlig hasselnød.

Kobberfarvet, rund, lækker og  
letdrikkelig bryg, med skønne noter  

af hasselnød og karamel. 5,2 %

Klassisk, belgisk munkeøl.   
Duften har varme, frugtagtige nuancer 

fra brugen af den ægte, belgiske trappistgær. 
Fyldig, let sødlig smag, der tager til i styrke 
og tilføjes yderligere smagsindtryk af f.eks. 

blommer. 
8,0 %

Fyldig og mild
Dejlig fyldig, blød og mørk lager øl, 

der, til trods for sin milde smag, stadig lader  
de skønne, mørke malte træde let igennem. 

Diskret humlet for at opnå 
den helt rette balance i øllet. 

4,6 %

Belgisk Strong Ale.
Mørk, stærk og lækker.

Duften er karamel, nødder, og vinøsitet 
fra frugtrester og alkohol, og en dejlig krydret 

duft fra gæren. Der fornemmes lakrids fra 
rørsukker-melassen og noter af dadler 

og figner vi kender fra Belgiske øl.  
8,8%

Jule Bocken klæder ethvert julebord 
med sin flotte rødbrune farve og 

skønne duft af karamel.
Fyldig i smagen med afstemte toner af maltens 

sødme, nelliker og lakrids og en antydning 
af humlens bitterhed. 

7,3 %
4 GANGE KÅRET 

SOM ÅRETS JULEBRYG
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de skønne, mørke malte træde let igennem. 

Diskret humlet for at opnå 
den helt rette balance i øllet. 
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Til en go’ fest hører go’ fadøl!
Husk, at du også kan få de skønne Viborg Bryg som fadøl.

Lej et fadøls-anlæg fra Viborg Bryghus - så er festen hjemme!
Book dit fadølsanlæg inkl. fadølsbægre m.v. ved at skrive til os på mail@viborgbryghus.dk

Belgisk Strong Ale.
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fra frugtrester og alkohol, og en dejlig krydret 

duft fra gæren. Der fornemmes lakrids fra 
rørsukker-melassen og noter af dadler 
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8,8%

Amerikansk Barleywine.
Vinøs, markant og med en tydelig bitterhed.

Dejlig duft af nødder og karamel.
Blød malt karakter med noter af toffee og 

karamel, hurtigt overtaget af humlebitterhe-
den. Den høje alkohol efterlader 

dig med en varmende fornemmelse.
8,8%

Imperial Stout.
Kulsort, røget og bombastisk!

En Stout der spiller med musklerne!
Duften er som god kraftig mørk chokolade, 
lette kaffe noter. Smagen er kraftig af mørk 
chokolade, ristet kaffe, røg, lækker cremet 

krop. Dette er bestemt ikke nogen begynder 
Stout. 7,8%

En kulsort øl der overrasker!   
Smagen er fyldig, blød og aromatisk, med 

nuancer af både kaffe, chokolade og engelsk 
lakrids, samtidig nærmest naturstridigt frisk 

og let af Herkules humlen og kulsyren.  
Eftersmagen er ristet, varm  

og kalder på den næste slurk. 
5,7%

Jule Bocken klæder ethvert julebord 
med sin flotte rødbrune farve og 

skønne duft af karamel.
Fyldig i smagen med afstemte toner af maltens 

sødme, nelliker og lakrids og en antydning 
af humlens bitterhed. 

7,3 %
4 GANGE KÅRET 

SOM ÅRETS JULEBRYG

Påske Bocken er brygget  
på alt det gode ved foråret.   

Den udprægede maltsmag og velbalancerede 
humling gør Påske Bocken til en øl, der kan 
nydes i alle sammenhænge. Blød, mild og 

rund og en velegnet ledsager til det store kolde 
påskebord. 7,5%

8 GANGE KÅRET 
SOM ÅRETS PÅSKEBRYG 

Et sandt smagsbombardement
Belgisk-inspireret munkeøl  

med sødlig aroma og frugtagtig smag. 
Brygget i samarbejde med Viborg Stift  

i anledning af 500 året 
for reformationen. 

10,1 %

Brygget til Viborg!   
Smagen af godt humør og en hyldest til Viborg 
og VFF! Smagfuld og letdrikkelig med skønne 
nuancer af friske humler og udvalgte bygmalte 
gør denne øl velegnet til en varm sommerdag 

eller når en velfortjent sejr skal fejres!
4,6 %



Flere boliger - kun
ét abonnement
Har du sommerhus, kolonihavehus eller anden bolig for-
uden din helårsbolig? Så er Saml-El et tilbud til dig. Med 
Saml-El får du samlet strømforbruget for alle boliger på én 
regning - og du skal kun betale ét abonnement.

Få Saml-El nemt og hurtigt på energiviborg.dk 
eller gennem vores kundeservice på 8929 2923

Energi Viborg A/S · Industrivej 15 · 8800 Viborg · Tlf. 8929 2923 · energiviborg.dk

Hobbymandens grovvarebu� k
Vognmagervej 21A . 8800 Viborg . Tlf. 8725 4450 . Rømersvej 3  . 7430 Ikast . Tlf. 9715 5055 . www.miljoefoder.dk

Tilbuddene gælder i marts 2020, 
så længe lager haves i begge vores 
bu� kker og på www.miljoefoder.dk
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Læs mere på 

Kongerslev
dolomitkalk
15 kg
Højt indhold af magnesium.
Må anvendes � l
økologisk dyrkning.
Pr. stk. kr. 29,-

Kongerslev
perlekalk
15 kg
Med magnesium 5%.
Pr. stk. kr. 45,-

Pr. stk. kr. 29,-

Miljøfoders
Plænegødning
NPK 13-3-13
15 kg
Fortræff elig gødning 
� l din græsplæne.
1 sæk kr. 119,-

Miljøfoders
Havegødning
NPK 14-3-15
15 kg
Klorfa�  g gødning � l
hele din have.
1 sæk kr. 139,-

Kribler det for at komme i haven? 
Kom ind forbi Miljøfoder, 
vi har alt hvad du skal bruge!

kongerslev
Alt-i-ét
15 kg
Gødning og kalk � l 
din have.
1 sæk kr. 159,-

kongerslev
Alt-i-ét
15 kg
Gødning og kalk � l 
din have.
1 sæk kr. 159,-

Alt-i-ét

Gødning og kalk � l 
din have.
1 sæk kr. 159,-

Danmuld Så- og 
Priklejord
17 ltr. pose Ude-Rens

2,5 ltr.
Mod udendørs 
belægninger
Pr. stk. 89,-

Ude-Rens
2,5 ltr.
Mod udendørs 
belægninger
Pr. stk. 89,-

Ude-Rens
2,5 ltr.
Mod udendørs 
belægninger
Pr. stk. 89,-

Læggekartofler
1,5 kg. poser
Mange sorter 4 stk. KUN 

99.-

Pr. stk. kr. 45,-

4 stk. KUN 

159.-

1 sæk kr. 139,-

2 sække kr.

249.-

1 sæk kr. 119,-1 sæk kr. 119,-1 sæk kr. 119,-

2 sække kr. 

199.-
Ta’ 2 stk. 

149.-

Priser fra 

29.-
2 sække kr. 

279.-
17 ltr. pose17 ltr. pose

KUN 

19.-
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Niels Kristian har boet i Bergen i Norge siden 2004, 
altså et år før Viborg Bryghus opstod. Alligevel er 
han blandt dem, der bakkede op, da bryghuset gik 
i gang med at udbyde nye anparter, så fremtidens 
bryggeri kan blive en realitet.
- Viborg har altid været min by, og så synes jeg, at 
Viborg Bryghus laver noget fantastisk godt øl. Det 
vil jeg gerne støtte, selvom jeg ikke bor i Danmark 
længere, siger Niels Kristian Plagborg.

Sure svogre
Det er ikke kun med en anpart, at han forsøger at 
bakke op om bryghuset.
- Når jeg er hjemme for at besøge mine forældre i 
Kjellerup eller mine venner i Viborg, så drikker jeg 
Viborg-øl og små-eksporter som regel også noget af 
det med hjem til Norge, fortæller den danske spe-
ditør via en telefon fra vores nordlige naboland.

- Faktisk får mine to norske svogre hvert år øl fra 
Viborg i julegave. Det er altid et stort hit. Der var 
faktisk et enkelt år, vi ikke gav dem det, og der blev 

de virkelig skuffede, så det vidner jo om, at det er 
kvalitetsøl, siger Niels Kristian Plagborg.

Vi skal støtte de små
For ham var det egentlig ikke svært at afgøre, at han 
skulle være blandt de nye anpartshavere.

- Vi vil støtte det, slår han fast.
- Vi vil støtte det, vi vil støtte de små bryggerier. 
Der er nok, der støtter de store. Jeg vil gerne være 
sikker på, at Viborg Bryghus – og i øvrigt også det 
lokale her i Bergen, som jeg også holder af og bruger 
– eksisterer i mange år fremover, siger han.
Vil du være med til at sikre, at Niels Kristian Plag-
borgs svogre også fremover kan få en god jul, kan 
du stadig nå at købe en eller flere anparter i Viborg 
Bryghus. 

Man kan købe anpart i Bryghuset 
på www.viborgbryghus.dk

Oppe i Norge der bor 
en anpartshaver ...
Niels Kristian Plagborg har boet i Norge siden 2004, men 
hans hjerte banker stadig for Viborg. Derfor tøvede han 
ikke, da han kunne investere i sin hjertebys bryghus.

Brygmesterens 
rustfri drømme
Renes våde drømme ruster ikke. 
De handler nemlig om rustfri tanke, fyldt med 
lækre smagsoplevelser til glæde for alle os.

Viborg Bryghus har i den seneste tid fået mange nye anpartshavere, men ikke mange bor på 
så fjerne egne som Niels Kristian Plagborg.

Vores brygmester drømmer 
om et moderne udstyr hvor 
han i endnu højere grad 
kan udvikle, brygge og tappe 
spændende kvalitetsøl.

De mange øl-priser 
som kan ses på væg-
gene i Bryggerstuen, 
forklarer hvorfor 
Viborg Bryghus er så 
anderkendt og efter-
spurgt blandt øl-ken-
dere i hele landet.



En butik med sjæl 

 

 

Sct. Mathias Gade 78 | Book bord på 
latinerly.dk eller tlf. 86 62 08 81

VELKOMMEN PÅ LY
Gode vine og øl

Sct. Mathias Gade 78 | Book bord på 

VELKOMMEN PÅ LY
Lækkert mad Live musik

Book bord på

latinerly.dk

 vi anbefaler...     
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Lige nu er Mageløs Fredag på pause, men 
så snart vi igen må samles, så mødes vi 
hver fredag kl. 16.00 foran Bryghuset til 
en hyggelig løbetur og en velfortjent fre-
dags-øl. 

Fra Bryghuset begiver man sig samlet ud 
på løbetur. Ikke nødvendigvis specielt 
langt, ikke nødvendigvis specielt hurtigt.  

Man løber bare for at få et smil på læben 
og sved på panden. 

Turen går altid igennem Mageløs og 
afsluttes på bryghuset, men resten af 
ruten varierer.  

Det er ganske gratis at deltage. Bare mød 
op kl. 16 foran Bryghuset og løb med. 
Øllen bagefter skal man godt nok selv 
betale, men vi har lavet et ”Mageløs Fre-
dag tilbud” hvor man for 250,- kr. får 
både en løbe t-shirt og 10 x øl-billetter. 
Så slipper man også for at skulle have 
penge med hver gang ;-)

Fredagsøl i løbesko - 
hele året rundt
En go tradition - hele året rundt: Hver fredag kl. 16 
mødes de der har lyst, til en hyggelig løbetur på ca. 30 
minutter rundt i Viborgs midtby.

Alle kan være med, og og tørsten slukkes efter løbe-
turen med en fortjent fredags-fadøl i Bryggerstuen.

Et mageløst tilbud:

10x25cl. fadøl + løbe t-shirt
= kr. 250,-

Bliv velklædt på Mageløs Fredag løbeturen og slip for at ha penge med i lommen: 
Køb 10x25cl. fadøl-billetter til kun kr. 250,- (normalpris 320,-) 

og få en lækker løbe-T-shirt med MageløsFredag logo GRATIS med i købet.

T-shirts sponsoreres af:
 Run the Canyons, Zacho&Co. og NytSyn Viborg 

i samarbejde med Viborg Bryghus

Tilbudet købes i Bryggerstuen Munken
i forbindelse med Mageløs Fredag løbetur

hver fredag kl. 16:00

En del af løbeturen går rundt i de gamle Viborg-gader. Her er det gennem Mageløs som 
ligger et stenkast fra bryghuset hvorfra starten går hver fredag kl. 16.
Sommer og vinter.
Vi venter på hinanden - så ALLE kan være med. Det er fredagshygge og en god anledning 
til at skåle weekenden i møde det handler om.

Vi slutter altid løbeturen af med et fællesbillede til Facebook. 
Her er et tilbageblik på vinterens løbeture. Vi glæder os til vi skal mødes igen snart!



Gl. Skivevej 78 B – 8800 Viborg
Tlf: 8660 0266 – www.ojbiler.dk

OJ Erhvervsbiler forhandler 
erhvervsbiler i de fleste mærker, 

både nye og brugte.

Gl. Skivevej 78 B – 8800 Viborg
Tlf: 8660 0266 – www.ojbiler.dk

OJ Erhvervsbiler forhandler 
erhvervsbiler i de fleste mærker, 

både nye og brugte.

OJ Erhvervsbiler 
forhandler erhvervsbiler 

i de fleste mærker, 
både nye og brugte

Viborg Rørteknik A/S

VVS-installatør Leif Jensen · Gørtlervej 8 · Viborg
Mobil 2675 9600

86 62 90 22
Mail: info@viborgroerteknik.dk . www.viborgroerteknik.dk

• Naturgas

• Fjernvarme

• Jordvarme 

• Solvarme

• Automatik

• Sanitet

• Badeværelser

• Ventilation

• Smedearbejde

• Blikarbejde 

    Gi’ dine
dyre tryksager 
       fingeren!

. Tryksager af  
   enhver art
. Kopiering
. Grafisk layout

Tagtækkervej 2A . 8800  Viborg
tlf. 8661 4021 . cc-tryk@c.dk 

www.cc-tryk.dk
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Gi’ en god ven en flot gave og en god oplevelse og vær samtidig med til at 
sprede kendskabet til vores dejlige øl. 
De elegante gaveæsker er trykt i antik-læder look med Viborg Bryghus 
”brændemærket” i læderet. De danner en flot ramme om de farvestrålende 
etiketter hvad enten du vælger 3 stk. eller 6-på-stribe gaveæsken, eller den 
helt nye gaveæske med 2 lækre øl-glas med Viborg Bryghus logo.

Gaveæskerne finder du hos købmænd, supermarkeder og specialbutikker 
der også fører vores 50 cl. flasker.

En gaveæske fra Viborg Bryghus vækker glæde 
og opsigt ved enhver lejlighed - 
og ser tilmed smuk ud på gavebordet!

Selvom du på grund af Corona lige nu ikke kan støtte dit hold 
fra lægterne på stadion - kan du stadig gøre det. 
Ved at købe øl!

Som noget nyt er der nu mulighed for 
at få dit firmalogo påtrykt de flotte 
gavekasser som en 
flot  og velsmagende personale- eller 
firmagave.
Ta en snak med Hans Jørgen 
om denne mulighed på tlf: 46 93 88 00

Giv Viborg
Bryg i gave

Støt dit lokale hold

En smuk gave fra 
din virksomhed

Både Grøn Viborg og de flotte VFF Gaveæsker er i handelen 
hos udvalgte forhandlere - VFFs samarbejdspartnere:

De 3 Meny butikker i Viborg, Vin & Vin i Viborg, Dahls Vinhandel, Dagli’Brugsen i Løg-
strup, Slagter Storm, Stoholm Slagter og VIBORGegnens Erhvervsråd.

Når du køber en GrønViborg støtter du VFF med 3 kroner pr. flaske.
Køber du en gaveæske med 3 øl eller 3 øl og 2 glas går 10 kroner af prisen til VFF.



• vi dækker hele Danmark
• alle typer autoruder
• person-, vare- og lastbiler 
• både reparation og udskiftning
• samarbejder med forsikrings-  

   og leasingselskaber

LANDSDÆKKENDE SERVICE 
    - hurtigt og professionelt

WWW.DANGLAS.DK
FABRIKVEJ 19  •  8800 VIBORG  •  70 70 26 77

70 20 60 57 (døgnvagt)
Tingvej 15 B · 8800 Viborg
 kontakt@bneb.dk · www.bneb.dk

Den lokale bedemand
i Viborg og opland

Absalonsvej 4  |  tlf. 86 61 36 00  |  viborghavemaskiner.dk

Max. 700 m2 plæne
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Øl kan ikke blive for gammelt – det kan højest ændre smag. 

Den tommelfingerregel kender mange ølkendere tilsyneladende, for 
når Viborg Bryghus sælger ud af sit lager til billige penge, så er der 
altid rift om de gode tilbud.

Det vil der også være fremover, men for at takke vores anpartshavere 
vil lagersalgene være forbeholdt netop dem. 

Det betyder, at enhver, der i forvejen har en anpart, eller som vælger 
at købe en eller flere, udover den uundværlige støtte til Viborg Bryg-
hus også selv kan sikre sig et hav af spændende øl til stærkt nedsatte 
priser. Eksempelvis kan man med udvalgte varianter fylde en kasse øl 
for 249 kroner – den vil normalt koste 549,-.

Lagersalget  
- kun for 
medejere

Generalforsamling 
udsat

Det er altid en festlig og hyggelig dag når Viborg Bryghus holder lagersalg for anpartshavere der har mulighe-
den for at gå ombord i det spændende lager af nye og ældre varianter. 
Her bliver der båret mange kasser ud i bilerne med spændende og godt øl til gode priser, og Viborg Bryghus 
glæder sig allerede til igen at invitere medejerne indenfor på lageret på Farvervej. 

Der skal være flere fordele ved at 
være anpartshaver i Viborg Bryghus.  
En af dem bliver, at bryghusets  
populære lagersalg fremover bliver 
med eksklusiv adgang forbeholdt  
vores medejere.

Som følge af Corona 
situationen er årets 
generalforsamling udsat 
til senere på året - når 
vi igen får lov at samles 
i større flok.

Viborg Bryghus’ generalforsamling ple-
jer jo at være en rigtig hyggelig aften - og 
dette skal det blive igen.
Der vil som sædvanlig være gratis adgang 
og fri fadøl for alle anpartshavere i Viborg 
Bryghus.

Så snart det er muligt for os at fastlægge 
en dato sender vi info ud pr. mail til alle 
anpartshavere.

Vi glæder os til at se Jer alle til en hyggelig 
aften i Tinghallen 

Du kan også give et gavekort til en god 
oplevelse på Viborg Bryghus: en rund-
visning, prøvesmagning eller bare en rig-
tig hyggelig aften i Bryggerstuen.
- måske endda i selskab med dig?

Gavekortet købes i Bryggerstuen i vores 
normale åbningstider: Fredag kl. 15-23 
og lørdage kl. 11-15.
Gavekortet kan også købes i vores 
webshop på www.viborgbryghus.dk

Giv en go’ oplevelse 
på bryghuset



Er du boligejer 
i Viborg, 
har vi meget 
at tale om Kig forbi Nykredit i Viborg,  

Holstebrovej 2 og mød Annemarie, 
Brian, Steffen og Lotte og 5 andre 
kolleger, som står klar til at hjælpe 
dig. Du kan også ringe til os på  
telefon 7010 9000.

BoligBank Svane Køkkenet Viborg  /  Livøvej 9C  /  8800 Viborg  /  Tlf.: 8660 1200  / viborg@svane.com

2020 
nyhedskollektion

s19 dansk design  
dansk produktion

Kom ind og oplev de nyeste køkkentendenser 

hos Svane Køkkenet. 

I 2020 lancerer vi en kollektion med nye mulig

heder for mix og match af vores populære serier.

Mød de dygtige indretningskonsulenter og få 

krea tiv sparring og råd givning hos os. Vi glæder 

os til at se dig hos Svane Køkkenet Viborg.

oplev mere i butikken og på svane.com

Tlf: 86 60 00 15  www.be-installationer.dk  info@be-installationer.dk  Følg os på:

El-installationer •  Tyverialarm • Brandalarmer •  Køl •  Varmepumper • Solceller • Jordvarme •
Energitjek • EDB & Tele •  Energi •  Industri & Grafisk service• Service eftersyn

Midtjyllands stærkeste el, sikrings og energiinstallatør
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TEMA: Hvem er (Vi)borg Bryghus?

Mød Karina Sørensen: - 
Jeg føler mig heldig
Ved lidt af et tilfælde blev Karina Sørensen ansat  
i Viborg Bryghus for 11 år siden uden en bestemt titel,  
et fast defineret ansvar eller sin egen computer.
Viborg: I år kan Viborg Bryghus fejre sit 
15 års jubilæum. En af de helt uundvær-
lige årsager til, at det lokale mikrobryg-
geri efter så lang tid trives i bedste velgå-
ende og med fortsat stigende ambitioner 
hedder Karina Sørensen.

Hun er næppe kendt af alle kunder, for 
den 49-årige tovholder og blæksprutte 
trives bedst på de indre linjer. 
Viborg Bryghus Tidende har af samme 
årsag ikke let ved at få hende til at accep-
tere, at hun skal i avisen.

Hun sidder i sin kontorstol bag skærmen 
og betaler regninger denne formiddag, 
hvor avisen møder hende på kontoret i 
lageret på Farvervej.
Karina har været ansat i bryghuset i 11 år 
og har dag efter dag bidraget til at holde 
snor i alt det, de andre ikke gør.
Nogen egentlig titel har hun ikke. Hun er 
bare bryghusets Karina.
- Jeg er Hans Jørgens højre hånd, og så 
sidder jeg med al bogføringen, fortæller 
hun.

Pladsen over for Karinas er Hans Jørgen 
Poulsens, den daglige leder og tidligere 
direktør. De to har kørt et tæt partner-

skab, siden han ansatte hende for efter-
hånden længe siden.

Fra laborant  
til blæksprutte
- Da jeg begyndte havde jeg hverken 
min egen computer eller mit eget skrive-
bord. Når jeg mødte ind, så overtog jeg 
Hans Jørgens, og så kørte han ud i byen 
og klarede nogle opgaver. Havde vi to 
ikke gået så godt i spænd, var det aldrig 
gået, siger Karina Sørensen.
Hun er uddannet laborant, men måtte på 
grund af en rygskade og en efterfølgende 
operation se sig nødsaget til at finde et 
fleksjob.
- Det kunne man på det tidspunkt ikke 
få i laboratorier, og da jeg stod som ledig 
og kunne komme i praktik uden løn, 
valgte Hans Jørgen at give mig en chance. 
Jeg kendte en del til it og programmering, 
så selvom flere af opgaverne var nye, så 
var de ikke svære for mig, mindes Karina 
Sørensen.
Løbende har hun overtaget flere og flere 
opgaver, og udover bogholderiet står hun 
for hjemmesiden, koordinering af de fri-
villige og meget andet organisatorisk.

Karina er tovholder på de små men vig-
tige detaljer og regler der bare skal være 
styr på i mylderet af meget forskelligar-
tede opgaver og projekter i det lille bryg-
hus når der er fart på.

- Jeg har været med i både op- og ned-
ture. Den udvikling, bryghuset er i gang 
med lige nu, er super spændende, men 
det er også en hård proces indefra. Jeg 
bruger meget tid på at håndtere alle data 
med anpartstegningerne. Det var i øvrigt 
også den første opgave, jeg havde, da jeg 
startede her i sin tid.

- Der er bare kommet mange flere til 
denne gang – og de bliver ved med at 
tikke ind, tilføjer hun.
På mange måder er bryggeribrancen ret 
usikker. Ikke sjældent må kolleger rundt 

om i landet dreje nøglen om, og Viborg 
Bryghus har flere gange leveret negative 
økonomiske resultater. 
- I de tider må man bare arbejde endnu 
hårdere, og hjælpe lidt mere her og der, 
siger Karina Sørensen, som i øvrigt må 
erkende, at hun ikke selv drikker øl.
- Det gik der faktisk et halvt år, før 
nogen fandt ud af. Det er heldigvis ikke 
et krav, siger hun med et smil.

Hun er ikke i tvivl om, at Viborg Bryghus 
er det helt rette sted for hende.
- Jeg har det rigtig godt med Hans Jør-
gen, og så nyder jeg, at jeg selv kan tilret-
telægge min dag og mine opgaver. Jeg er 
jo ansat i et fleksjob, og har jeg en dårlig 
dag, så er der respekt for det. 

Sådan er det ikke alle steder, så jeg føler 
mig faktisk rigtig heldig.

Klar til festen med
Sommerens Par
Med et fadølsanlæg fra Viborg Bryghus  
med Obersten og Grøn Viborg på hanerne  
er der lækkert øl der med garanti falder i alle  
dine gæstes smagsløg
Du kan leje fadølsanlæg 
med 2 haner hos Viborg Bryghus.
Der medfølger vores alm. fadølskrus 
i plastic men du kan også leje 
flotte logo-glas.

Se mere på www.viborgbryghus.dk 
for priser mm.



Viborg & Omegns
Tagdækning A/S

Fanøvej 11 – 8800 Viborg – Tlf:  86638628Fanøvej 11  -  8800 Viborg  -  Tlf: 86638628  -  Mail: Info@voot.dk

Byggebanner_3000x1000mm.pdf   1   26/03/13   11.18

En god bog skal læses i solen
- gennem et par rigtig lækre 
solbriller fra Nyt Syn.
Vi træffes på tlf: 86 60 10 22. 
Ring og aftal tid til fremvisning og få 25% rabat!

v. aut. klinisk tandtekniker Flemming Finøen

Vi har mere end 25 års erfaring med at hjælpe 
vores kunder til at kunne smile naturligt 
og tygge maden uden gener.

En tandprotese skal ikke blot se godt ud. 
Den skal også fungere og passe perfekt. I mange år.

Dette er vores fornemste opgave - og derfor kan vi vores håndværk.
Skal vi også hjælpe dig? 

Din mund fortjener
DET BEDSTE HÅNDVÆRK!

Viborg: 86 62 00 26 / Bjerringbro: 86 68 07 77 / Skive: 92 72 00 26www.tandproteseteamet.dk

DEN BEDSTE KVALITETTIL BEDSTE PRIS• P
R

IS·MATCH
 •
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Der er sket rigtig meget i øl-markedet 
med mikrobryggerier siden 2005 hvor et 
hold øl-entusiaster var med til at etablere 
Viborg Bryghus

Trofast kundeskare
Viborg Bryghus har en god skare af trofa-
ste kunder, der værdsætter den gode smag 
og høje kvalitet fra vores brygmester, som 
vinder priser igen og igen for sine fanta-
stiske øl. Det har givet bryghuset kunder 
rundt i hele landet og en sund økonomi 
til den daglige drift.

Bryganlægget kan ikke 
længere følge med
Bryghuset er presset med det nuværende, 
forældede bryganlæg, og snart skal vi 
vælge mellem kun at brygge meget spe-
cielle øl for de få, eller mere almindelige 
øl for de mange.
Begge scenarier er meget svære at føre 
bryggeriet videre på grundlag af.

Viborg Bryghus skal  
fortsat være et  
mikrobryggeri
Vi har intet ønske om at blive et stort, 
nationalt bryggeri, der skal bide skeer 
med de store, men vi er altid stolte, når 
øllet fra vores lille lokale bryghus kan 
vinde så mange priser og få så flot en nati-
onal omtale, som det har fået. 

Dette er i høj grad også med til at fast-
holde bryghusets berettigelse i et konkur-
rencepræget marked.

Opdatering af  
brygudstyret
En bæredygtig løsning er at opdatere bry-
ganlægget til et langt mere tidssvarende 
anlæg. 

Det kan sikre fremtiden for Viborg 
Bryghus i et konkurrencepræget marked 
og give vores brygmester en mere effek-
tiv arbejdsdag med langt mere kontrol 

over brygningen, så kvaliteten kan blive 
endnu bedre. 

Det kan også åbne flere muligheder for 
at eksperimentere med nye øl-typer og 
smagsvarianter der kan pirre vores smags-
løg og give os nye øl-oplevelser.

Hvorfor købe anpart  
i Viborg Bryghus
Som anpartshaver får du en række 
anparts-fordele og du er med til at støtte 
en lokal historie.

Dit køb vil gøre en stor forskel i at sikre 
dit lokale bryghus for fremtiden. Hvad 
enten du støtter med hjertet eller smags-
løgene, bliver du en del af et fællesskab, 
der bakker op om gode oplevelser og en 
fortsat mangfoldighed af nye og spæn-
dende øl.

Øl fra Viborg Bryghus skal 
også fremadrettet brygges i 
Viborg. På nysgerrighed og 
kvalitets- råvarer.  
Med omhu og entusiasme 
og med respekt for de gam-
le bryggertraditioner

Vi er taknemmelige for din støtte, som er 
med til at sikre dette, og vi glæder os til 
at byde dig velkommen som medejer af 
bryghuset.

Bliv medejer af 
fremtidens 
Viborg Bryghus!
Vil du være med til at udvikle og bevare dit lokale, prisvindende 
og landskendte mikrobryggeri, - så køb anpart i Viborg Bryghus!

Masser af anpartshaver-fordele 
både for private og virksomheder: 
(Pris pr. anpart: kr. 1.500,-)

1 √ √  15 √  1  

2 √ √ √ 30 √  2  

5 √ √ √ 90 √  5  

10 √ √ √ 80 √  10  √

50 √ √ √ 400 √ 500 stk.  1  √ 

Adgang til 
lagersalg
kun for

anpartshavere

Ved køb af
antal

anparter:

Fri leje af 
fadølsanlæg 

(Værdi kr. 350,-
pr. gang)

Øl-billetter
Udskænkning af

fadøl i Bryggerstuen
eller �askesalg

(Værdi: kr. 35,-/stk.)

Anpartshaver-Bryg
Mulighed for at købe

special-bryg
kun for 

anpartshavere

Fribilletter
til arrangementer 

med spisning
på Bryghuset

(Værdi: kr. 499,-)

Eget lukkede 
�rma-

arrangement 
på Bryghuset

Annonce
i Bryghus Tidende

+ rabat på annonce
i Folkebladet

Annonce
i Bryghus Tidende

Skærmreklame 
i Bryggerstuen

Banner på general-
forsamlingen

Bordsponsorat
+ rabat på annonce

i Folkebladet

Adgang til 
generalforsamlingen

med fri øl-bar
samt stemmeret*

*: 1 stemme pr. anpart

Virksomhedspakker med personale- og markedsføringsfordele:

Private-label øl
med egen etiket
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Vejlevej 2 • 8800 Viborg
Tlf. 86 67 16 33  • www.mksv.dk

Flere og flere frygter at komme hjem til et hus, 
hvor der har været besøg af uventede gæster.

Forhindre indbrud - Kontroller din bolig.

Nørremøllevej 1  •  8800 Viborg  •  Tlf.: 86623344  
 Info@vls-as.dk •  www.viborglaaseservice.dk

Hoveddøre/
Bagdøre

Vinduer Garage Terrassedøre

Boligens sikkerhed, kan øges 
markant med få tiltag.  

*  abonnementet er fortløbende og vil automatisk fortsætte til normalpris med mindre 
du opsiger det telefonisk eller skri	 ligt.

Tilbuddet gælder kun privatpersoner, der bor i udgivelsesområdet og gælder kun for 
husstande, der ikke har ha	  levering af Viborg Sti	 s Folkeblad de sidste 6 måneder.

Prøv Viborg Sti� s Folkeblad 
i 3 måneder

Med Viborg Sti	 s Folkeblad får du nyt om sporten, skolen, tra� kken og politikken, 
hvor du lever og bor. Vores Danmarks sektion supplerer det lokale med det nationale. 

Her er perspektivet bredere og går i dybden med politik, debat, kultur fra ind- og udland.

Få et 3 måneders abonnement* med levering af avisen og digital adgang 
alle ugens 7 dage for kun 1.019 kr. 

Ønsker du udelukkende digital adgang*, hvor du får adgang til 
eAvisen og hele vores nyhedsunivers, koster det 399 kr. 

DU KAN BESTILLE 
DIT ABONNEMENT:

Ring på tlf. 70 11 70 66
eller mail til kundeservice@jfmedier.dk

Bestil på Bestilavis.dk/viborgbryghus

PRØV AVISEN

Få et 3 måneders abonnement* med levering af avisen og digital adgang 
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Snart er vores hyggelige bryggerstue 
ovenover bryghuset i Sortebrødre 
Kirkestræde igen åbent for alle der 
har hang til hygge og god øl.

Bryggerstuen er for alle, der kan lide et godt glas øl i 
hyggelige omgivelser.
Her kan du smage vores fulde sortiment, prøve den 
aktuelle Single Batch øl som altid er på hanerne, nyde 
et enkelt glas eller finde din favorit med en smags-prøve-
bakke med 6 x 12 cl. specialøl.

Der er åbent i Bryggerstuen 
alle fredage kl. 15-23 
og lørdage: kl. 11-15
Vi har løbende arrangementer i Bryggerstuen som du 
kan se  i arrangementskalenderen på vores hjemmeside 
så snart Coronaen løsner sit greb i os.

Fx. kan du den første lørdag i hver måned nyde en læk-
ker frokostbuffet i Bryggerstuen, og som noget nyt, laver 
vi også den 1. lørdag i måneden rundvisning med efter-
følgende øl-smagning og tapasbuffet.

Prøv også vores aftenarrangementer med en rundvisning 
med efterfølgende lækker buffet 
leveret af byens restauranter.

Se mere og bestil billetter på www.viborgbryghus.dk 

Bryggerstuen 
er åben hver 
fredag og lørdag
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Ny opfindelse 
løfter humøret
I Viborg Bryghus’ relativt simple bryggeri har en 
nymonteret anordning nu gjort livet noget lettere 
for den glade brygmester.

- Det virker bare, siger Rene Sørensen 
og finder det store smil frem bag fuld-
skægget.
At være brygmester i Viborg er et fysisk 
krævende job, fordi mange af de daglige 
opgaver foregår manuelt. 

- Det her en af de ting, som burde have 
været lavet lang tidligere, siger han om 
et nyt drejehåndtag, der på simpleste vis 
gør, at han ikke længere behøver at løfte 
en meget tung omrører op fra et af de 
store kar.

- Egentligt kom det sig af, at Karina, 
som jo skal overtage brygningen i en peri-
ode, ikke kunne løfte det, fortæller han.
Så måtte der tænkes tunge tanker.
- Og så har vi fået sådan et håndtag her 
på, som selv en fireårig kan dreje. Det er 
bare godt tænkt, siger Rene Sørensen om 
den simple, men geniale løsning.
Det er Mogens, en af de frivillige, som 
sammen med en virksomhed har lavet 
anordningen, der også fremover kommer 
til at gøre livet noget lettere for brygme-
steren – og hans slidte krop.

godt fadøl
Til en go’ fest hører

- sæføli’ fraViborg Bryghus! 

Lej et fadøls-anlæg
fra Viborg Bryghus

- så er festen hjemme!

Prøv vores populære...

eller én af de mange andre...
Næsten alle vores flaskeøl fås også som fadøl. 

Du kan leje fadøl-anlæg med 1 eller 2 haner.
- Så kan du lade dine gæster vælge ;-)

Hør mere når du bestiller på: 
mail@viborgbryghus.dk eller telefon: 46 93 88 00

Frisk og smagfuld 
tørstslukker 

Perlende og frisk 
økologisk pilsner

Mørk og fyldig,  
rund og mild

Gylden classic med 
blød og fyldig smag

 eller klassikerne...




