BLIV BRÆNDEVINSAMATØR!

BEVAR NATUREN
OG SÆT DEN PÅ SNAPS ...

LÆS HER OM
EKSPERIMENTERENDE
DANSKE
BRÆNDEVINSAMATØRER
EN MILJØRIGTIG
OG SUND HOBBY
– FOR HELE FAMILIEN

FORENINGENS FORMÅL ER

➢
➢
➢
➢
➢

At samle alle brændevinsamatører.
At samle og publicere skrifter om brændevin.
At bistå i alle emner vedrørende brændevin.
At virke for udbredelsen af et fornuftigt forhold til spiritus.
Samt at bistå medlemmerne i videst mulig omfang, og yde hjælp
ved eventuel dannelse af lokale foreninger, afdelinger eller laug.

MEDLEMSBLADET BJESKEN
udkommer 4 gange om året, og er primært lokalafdelingernes
talerør til medlemmerne.
Men også artikler om brændevin og anmeldelser af nye snapse/
brændevine, nye snapseglas og nye snapsebøger finder du i
BJESKEN. Dertil – naturligvis masser af opskrifter.

SOM MEDLEM
har du ret til at stille spørgsmål om det, brændevin kan sættes i
forbindelse med. At deltage i lokalafdelingernes arrangementer i
hele landet. Kammeratligt samvær kan dyrkes efter behov, og i det
omfang, der er EDB’ere i nabolaget.

EDB
Er en landsdækkende forening med over 600 medlemmer
inkl. de internordiske.

Foreningen blev stiftet i 1977
LOKALE AFDELINGER
JYLLAND: Agerskov, Ebeltoft, Egå, Esbjerg, Fårvang (Søhøjlandets
Bitterfolk), Frederikshavn (Herregårdenes Bjesk Laug), Horsens,
Mors (Limfjordens Bitterlaug), Mundelstrup, Odder (Bjørnekjærlauget), Mårslet Brændevinslaug og Sønderborg.
FYN: Ringe (Uroksens Brændevinslaug)
SJÆLLAND: København og Holbæk (Munkholmlauget).

VIDSTE DU?

➢

At så godt som alle snapseurter
har fundet udbredt anvendelse
inden for medicin, eller som
udgangspunkt for kemisk
fremstilling af lægemidler,
og at en del af dem endnu ikke
har kunnet fremstilles syntetisk.

➢

At hovedparten af snapseurterne
også bruges i helseteer.

➢

At æteriske olier fra planter
bedst lader sig udtrække ved
hjælp af brændevin.

➢

At alle nye medlemmer får
Brændevinsamatørens LOMMEBOG, hvor de kan læse om
brugen af de mest kendte
planter til krydderbrændevin.

Valnød

Rønnebær

Perikon

Strandmalurt

GLÆD DIG SELV, DINE BØRN
OG DEN ØVRIGE FAMILIE MED DIN HOBBY

EKSPERIMENTERENDE DANSKE BRÆNDEVINSAMATØRER

Foreningen tæller blandt sine medlemmer, eksperter inden for
områder som brændevinsbrænding, drikkeglas, krydderier,
planter og litteratur.
Vi holder os og dig løbende orienteret om alt, hvad vi kan
opspore af nyheder og gamle sandheder på ovennævnte
områder.
Kontingent for kalenderåret 2014:

➢ Enkeltmedlem 200 kr.
➢ Husstand (2 personer - 1 blad) 250 kr.
For yderligere INFORMATION og INDMELDELSE
Se foreningens hjemmeside:
www.bjesken.dk/KontaktEDB/indmeldelse

541-856
Svanemærket tryksag

www.bjesken.dk

