
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Aflysning af maj smagning
Hvad kommer der til at ske?

Skulle du sidde med en ide til en smagning, så skriv også
til Lokalafdelingen, som så vil vi arbejder videre med din
ideen.

Som mange andre har vi jo også måtte aflyse vores maj
smagning, da vi forsat ikke må forsamles mere end 10.

Vi var ikke rigtig begyndt at planlægge denne smagning
da vi havde gættet på vi nok heller ikke i maj ville kunne
få nogle muligheder for at afholde en smagning.

Vi arbejder lidt på at få noget op og stå til vores juni
smagning, hvor vi vil være ude. 
Da vi jo ikke har set hinanden længe tænker vi på at få et
bryggeri forbi og præsentere noget øl og tænde grillen op
med lidt pølser og brød. Så må vi se om vi kan finde lidt øl
til grillmaden. 
Hvis det bliver muligt at gennemføre denne smagning,
sker det i Tyrolerhuset den 20/6.

Der kommer mere information, når vi kender mere til
reglerne og de omstændigheder, vi kan afholde
smagningen under.

Men vi håber i vil sætte et kryds i kalenderen, så i har
mulighed for at kommer.

 

28/05 AFLYST Maj
smagning AFLYST

20/06 Juni smagning

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.

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

Så hold øje
med: https://www.ale.dk/koebenhavn-
nord

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.

 

PREVIEW!

http://www.ale.dk/index.php?id=22846
mailto:lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk
http://www.ale.dk/koebenhavn-nord/arrangementer/
http://www.ale.dk/koebenhavn-nord/arrangementer/
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/koebenhavn-nord
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/


Der er ikke så meget at sige. Andet en hjælp de danske
bryggerier ved at købe øl hos dem. 

Med et håb om i alle kommer godt igennem det hele.

Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

 


