PREVIEW!

24/4 Maj samgning
Kan du ikke læse denne mail, så klik ind på
hjemmesiden her.

Besøg af The Man
Behind
31/05-02/06 Ølfestival

Denne nyhedsmail indeholder:
Maj samgning
Ølfestivalen
Referat fra april smagning.
Som du kan se af kalenderen er vi allerede igang med
2018. Vi har forået på plads men kunne godt bruge nogle
indput til hvad efteråret skal indeholde.

09/6 Grillhygge

Med forbehold for
ændringer.
(Arrangementer uden link
er ikke bekræftet datoer)

Så skulle du sidde der hjemme og tænke jeg har en ide
eller jeg vil godt hjælpe, så skriv til Formanden, som så
bringer det videre til arbejdsgruppen.

Vores Maj smagning bliver med et besøg af Anders Coisbo
med sit nye brand "The Man Behind".
Det kommer til at forgå den 24 maj kl. 19:00 på
Telefonfabrikken i fællesrummet.
Anders fra The Man Behind ligger vejen forbi
Telefonfabrikken og deler smagsprøver ud til dem som vil
deltage.
Vi kan love at det bliver en aften med historier omkring
Coisbo og hans nye brand.
Prisen for denne smagning er 200,- kr.
Tilmeldingen og betaling sker her.
Sidste tilmelding er den 14/5

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i
afdelingens
ølsmagninger.
Har du ikke et selv, så giv
besked til formanden, som
du kan låne et af.

Amager:
Spørg i lokalafdelingen
Ballerup:
d. 17/05 Øl i det fri
Bornholm:
d. 04/05 Ølforedrag

København:
Spørg i lokalafdelingen
Rødovre:
d. 05/05 Beerwalk

Kom med til årets største ølfest. Forsalget til Ølfestival
2018 er åbent. Og husk at billetterne er en fremragende
gaveidé til en ven, en far eller mor eller bare til dig selv.

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer
på lokalafdelingens
hjemmeside.

Køber du billet allerede nu, får du en række fordele; du
sparer 25 kroner på hver billet og får mulighed for at
komme tidligere ind. Du sikrer dig dermed mod eventuel
kø ved døren.

Så hold øje
med: ale.dk/koebenhavnnord

Medlemmer får desuden 5 gratis poletter pr. dag, ved
fremvisning af medlemskort i medlemsservice (værdi
62,50 kroner).
Køb din Ølfestival 2018-billet her

Danske Ølentusiaster og DOT, Din Offentlige Transport,
tilbyder nu transport til og fra årets største ølbegivenhed.
Køb en returbillet online til kun 30 kroner. Hvordan
kommer du til og fra festivalen?
Med en eventbillet til DOT kan du køre ubegrænset med
bus, tog og metro for ned til 30 kroner - både ud og hjem.
Eventbilletten til Ølfestival 2018 er for alle, der ønsker at
være med til årets udgave af Ølfestival.
DOT tilbyder to slags billetter; en til zonerne 1-4 og en til
zonerne 1-99 på Sjælland. De to billettyper koster
henholdsvis 30 og 60 kroner. Billetten gælder i 12 timer
og inkluderer ubegrænset bus, tog og metro. En voksen
kan tage op til to børn under 12 år med gratis på sin billet.
Køb Eventbilletten her
Sådan gør du:
Vælg din billet på siden
Udfyld billet modulet
Du modtager din billet som en SMS besked
Danske Ølentusiaster opfordrer festivalgæster til at tage
offentlig transport eller lave samkørsel, hvor én person er
chauffør.

Du har også mulighed for
at følge med på vores
facebook side.
Klik på her og du kommer
ind på siden, hvor du så
kan "syntes godt om"
siden, for at få nyheder og
opdateringer.

En anden måde at opleve festivallen på er at være frivillig.
Og hvad kræver det så:
Du er medlem af DØE
Du vælger mindst 2 vagter
Hvad får du så:
Adgang til festivallen i hele dens åbnings tid.
Et måltid mad per vagt.
Poletter for de timer du er på vagt.
Sjove oplevelser.
Nye venner.
Altså der er ikke mange dårlige undskyldiger for ikke at
komme og hjælpe til denne dejlige festival.
Der vil være en del fra lokalafdelingen i indgangen, så det
vil der blive taget rigtig godt i mod jer.
Læs mere og tilmeld jer her!

Den 19. april 2018 var det tid til vores april smagning.
Emnet var rejsefortælling fra Belgien.
Mange var mødt frem for at høre om Jerry og Kims tur til
Belgien.
De fortalte livligt om hvordan deres tur var forløbet, og
der var flere gode rejse tips hvis man selv skulle tage en
tur til Belgien.
Og ud fra spørgsmålende fra de frem mødt var der flere
som var lidt missundelig på den dejlige tur de havde haft.
Læs mere om smagningen og de øl vi smagte, samt se en
masse billeder på hjemmesiden.

Slutlig vil jeg sige kom og vær´ med, det bliver sjovt.
Og husk også at du også kan være med til at skabe
danmarks største øl event.
Jeg og arbejdsgruppen glæder os til at se rigtig mange af
jer støtte op om de mange arrangementer vi laver.

Højt Skum
Formand
Bitten Riis Thomsen

