
 

Kan du ikke læse denne mail, så klik ind på
hjemmesiden her. 

Denne nyhedsmail byder på mange ting.

Denne nyhedsmail indeholder:

August smagningen.

Gladsaxe dagen 2016.

Referat fra juni smagningen.

Skulle du sidde der hjemme med ideer, som du mener vi
skal tage til os i lokalafdeling, så tøv ikke. Du har altid
mulighed for at give dine indput. Skriv om din ide til
Formanden, som så bringer det videre til arbejdsgruppen.

August smagninger er lagt fast,og emnet bliver at tage ud
og besøge en ølbar - Taphouse.

Den finder sted den 18. august 2016 kl. 19:00 på
Taphouse, Lavendelstræde 15,1462 København K.

Vi vil tage ind og besøge en af københavn største ølbare,
nemlig Taphouse. 
På Taphause har de 61 fadølshaner så de fokusser op
kvalitetsøl. Desuden gør de en dyd ud af at skifte øllene ud
løbende, så udvalget er aldrig det samme som sidst du var
forbi.

Selvom udvalget skifter, har de som regel flere varianter
indefor alle typer, så du altid kan finde en øl du kan lide.

På vores besøg vil deres tendere finde 5-6 smagsprøver
frem til os som vi selvfølgelig skal smage mens tenderen
fortæller lidt om øl og dens historie.

Efter selv smagningen er der jo gode muligheder for at
blive siddende og nyde endnu flere af deres dejlige øl.

 

18/8 Besøg på Taphouse

27/8 Gladsaxedag

3/9 Øllets dag

21/9 Smagning

20/10 Årsmøde

1/12 Jule-hygge med mad

Med forbehold for
ændringer.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

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 lokalafdelingen

Ballerup: 
d. 04/10 Årsmøde

Bornholm: 

 

PREVIEW!
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Smagningen koster 150,- kr. at deltage.

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 10. august 2016 for at tilmelde
sig smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til smagningen.

Efter ønske fra medlemmerne til sidste årsmøde har vi i år
valgt at deltage med en infobod til Gladsaxe dagen.

Derfor håber vi rigtig mange af medlemmerne vi bruge 2
timer på at komme og stå i vores bod og informere om
vores forening og aktivtiter.

Vi vil som tak for hjælpen finde noget mad efter
arrangementet.

Du kan allerede nu tilmelde dig 1 eller 2 vagter, samt om
du evt vil med ud og have lidt mad bagefter.

Det gør du her.

 

Vi har en bod midt på Søborg Hovedgade, vi arbejder på at
få lov til at dele nogle smagsprøver ud, men det vigtige er
at der er nogle medlemmer, der står klar til at fortælle om
vores forening.

Bitten eller/og Martin vil være der til at hjælpe jer, så I
hvad der kan siges og hvad vi har af fordele.

 

Vi vil denne dag have et særtilbud til dem der melder sig
ind på vores stand.

 

SÅ KOM OG HJÆLP OS MED AT BLIVE FLERE!!!

Den 18. juni var det tid til vores juni smagning. Hvor
emnet som altid er sommer hygge.

Denne smagning foregik mere eller mindre midt I et
rollespil, eller sagt på en anden måde, så havde rollespils
forningen lavet en fejlbookning, så de var også at finde
ved og I Tyrolerhuset. 
Men Dagen gik fint med masse af dejligt grill mad og øl
nok til alle.

Vi du læse mere om dagen, så klik ind på beretningen.

d. 26/08 Håndbryggernes øl 
d. 03/09 Øllets dag

Frederiksberg:
d. 21/08 Årets 10 bedste øl 
d. 22/08 Unika oste og øl 
d. 23/08 Historisk
byvandring 
d. 25/08 Historisk
byvandring 
d. 26/08 Ølcocktail party 
d. 27/08 Årets 10 bedste øl

København: 
d. 19/10 Årsmøde

Rødovre: 
d. 20/08 Tur til Køge Øldag 
d. 03/09 Øllets dag

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

Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

Du har også mulighed for at
følge med på vores facebook
side. Klik på logo her under
og du kommer ind på siden
hvor du så kan "syntes godt
om" siden for at få nyheder
og opdateringer.
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Håber at se jer allesammen her efter en god og velfortjent
ferie 

 

Højt Skum

 

Bitten Riis Thomsen

 


