
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

Juni smagningen 2014.
Referat fra smagning i maj 2014.
Lidt om årsmødet 2014.
Lidt fra Ølfestivalen.

Juni smagning er fastsat til at være en rigtig gang
sommerhygge med grill og det hele.

Den finder sted den 14. juni 2014 kl. 13:00 i
"Tyrolerhuset" på Nybrovej 315, 2800 Lyngby. 

Så er det ved at være sommerferie, hvilket betyder at vi vil
mødes for at ønske hinanden god sommer.

Det vil ske med maner. Vi samles ved Tyrolerhuset. Der
vil vi så starte med at smage på et par gode og lidt
specielle øl.

Herefter vil vi få noget mad på grillen, som så selvfølgelig
skal skylles ned med en kold fadøl.

På denne måde vil vi hygge til der enten ikke er interesse
for mere hygge eller vi er løbet tør for øl.

Da vi har valg at ligge dette på en lørdag, og det handler
mest at hygge med andre øl interesset, er det også muligt
at tage hele familien med denne dag.

Derfor er det muligt at købe billetter både med øl og uden
øl.

 

14. juni Smagning med mad

21. august Smagning

23. august Gladsaxedag

6. September Øllets dag

23. september Smagning

22. oktober Årmøde og
smagning

20. november Julefrokost

Med forbehold for
ændringer.

 

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: 
d. 16/06 Besøg på Hornbeer 

Ballerup: 

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=13382
http://tyrolerhuset.dk/
http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=nybrovej+315&from=
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=25736
http://typo3.ale.dk/index.php?id=999
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?1097&backPID=22&tt_products=190
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93


Prisen for at deltage er 150,- kr. for Mad og Øl (100,- kr.
kun for Mad), som betales ved tilmeldingen.

Du kan nu tilmelde dig denne smagningen vil komme her.

Det er sidste mulig den 9. juni 2014 til at tilmelde sig
smagningen.

Vi gælder os til at se jer alle sammen til denne gang
sommerhygge.

Onsdag den 14/5 2014 mødte 13 ølentusiaster op i
Borgernes Hus for at deltage i Lokalafdelingens maj
smagning. Emnet var trappistøl, så der var mulighed for flere
gode øl.

Det var 2 nye, som havde taget teten med at arrangere
denne smagning. Så de 2 var gået i byen for at købe øl, og
kom forbi Kvickly i Allerød. Hvor Bo var behjælplig med
at finde øllene. Samtidigt fik de en aftale med Richard,
også fra Kvickly, om at han ville komme og fortælle lidt
om øllene.

Richard er tidligere brygmester, og har det meste at sit liv
arbejdet med øl forskellige steder. 
Han fortalte om Øllene og om trappistøl generalt. Snakken
gik godt om vi smagte os gennem 8 øl fra 3 bryggerier.

Inde på beretningen fra maj smagningen, kan du se hvilke
øl der var tale om, læse mere om smagningen og se flere
billeder.

ER du den nye brygmester??

Eller går du bare der hjemme og brygger lidt til dig selv, så
er det dig vi gerne vil i kontakt med.

d. 18/06 Sommeraftentur i
København

Bornholm: 
d. 07/06 Ølsmagning af
hvedeøl, vi starter med grill.

Frederiksberg: 
d. 14/06 Sommerens øl m.
grill buffet

København: 
d. 12/11 Udflugt til amager
Brughus

Rødovre: 
d. 28/06 I røg og damp.

 

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.

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=e7a079788d
http://typo3.ale.dk/index.php?id=13307
http://www.ale.dk/index.php?id=6668
http://www.ale.dk/index.php?id=11494
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://koebenhavnnord.ale.dk/
http://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord


Til vores Årsmøde den 22/10 2014 kunne vi godt tænke os
at lave en smagning med jeres hjemmebryg.

Er det din øl vi skal smage så meld tilbage på
martin.nygaard.diedrichchsen@ale.dk, med at du gerne vil
tage 2-3 liter øl med til smagningen, og hørere hvad andre
mener om dit bryg.

Eneste krav er at du kan fortælle lidt om øllet, så som alc.
procent og type. men gerne mere.

Hvis dette skal kunne lade sig gøre er det nu du skal melde
ind. så vi kan se at der er nok til at vi kan få dette til at
lykkes.

Så er vi kommet gennem årets Ølfestival i Tap1. Hvilket
igen var en stor oplevelse. Der var mange gode og
spændende øl. Og en god del af lokalafdelingens
medlemmer var da også forbi festivallen for at opleve de
mange gode øl. 
Samtidigt var der også en stor del af de frivillige der kom
fra vores lokalafdeling. Og det gør os jo stolte. 
Så her skal lyde en stor tak til alle frivillige, for uden dem
ville det ikke være muligt at afholde et så godt
arrangement.

Og så lidt om noget af det der skete på årets Ølfestival.
Som sædvanlig blev der uddelt forskellige priser. Bl.a.
Kan nævnes at Hornbeer igen blev Årets Bryggeri, og at
Ny Nordisk Øl fik Den Danske Ølpris 2014.

Sæt allerede kryds i kalenderen Ølfestival i 2015 og 2016.

Da dette var sidste gang at Danske Ølentusiaster afholder
ølfestival i Tap1 skal vi se frem ad. 
Men lokalerne for ølfestivalerne i 2015 og 2016 er på
plads.

Danske Ølentusiaster har forhåndsreserveret datoerne

mailto:martin.nygaard.diedrichchsen@ale.dk
http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=28063&md5=7d5ffebc80cca4e11e3f8e04fde931bf10b8f458&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


28.-30. maj 2015 og 19.-21. maj 2016 i
Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej, 2450 København
SV.

Det mere end 100 år gamle Lokomotivværksted på 10.000
m2 ligger et stenkast fra Københavns centrum, næsten ved
siden af Fisketorvet.

Lokomotivværkstedets gulv til loft-vinduer samt
tagkonstruktionen af træ og glas giver et flot lysindfald fra
8 meters højde. I dette rå univers er det kun fantasien, der
sætter grænser for brugen af hallen. Midt i byen og
alligevel tæt på naturen. Lokomotivværkstedet har
derudover sin egen oase på 6.000 m2 i form af en stor
have med pavilloner.

 

God sommer til jeg alle !!!

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

 


