
 

 

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

 

Denne nyhedsmail indeholder:

Juni samgning
Ølfestivalen
Referat fra maj smagning.

Dette nyhedsbrev kommer lidt før juni fordi Ølfestivallen
står for døren.

Vi glæder os til at se rigtig mange øl glade mennesker
under festivallen i år. Også jer mange medlemmer der har
meldt sig som frivillige igen i år.

Efteråret er ikke kommet helt på plads endnu da
kommunen er ved at intodusere et nyt booking system

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.

 

Juni smagningen bliver en smagning med rigtig gang
sommerhygge med grill og det hele.

Det kommer til at forgå den 9 juni kl. 13:00
ved Tyrolerhuset, Nybrovej 315, 2800 Kongens Lyngby

Så er det ved at være sommerferie, hvilke 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 øl.

 
 

31/05-02/06 Ølfestival

09/6 Grillhygge

 

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 i lokalafdelingen

 
Ballerup: 
d. 20/06 Aftentur til gode
ølsteder

 
Bornholm: 
d. 04/08 Bornholms øldag

 
København: 

 

PREVIEW!
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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 valgt at ligge dette på en lørdag, og det handler
mest at hygge med andre øl interesseret, er det også muligt
at tage hele familien med denne dag.

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

Prisen for at deltage er 200,- kr. for Mad og Øl (100,- kr.
kun for Mad).

Vi kan love at det bliver sommer hygge dag.

Tilmelding sker her.

Sidste tilmelding er den 6/6

 

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.

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.

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.

d. 21/06 "Grundkursus" i
øl 

 
Rødovre: 
d. 16/06 Formandsgrill

 

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

Så hold øje
med: 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.

https://koebenhavnnord.nemtilmeld.dk/5/
https://flexbillet.dk/aledk/oelfestival
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://www.ale.dk/koebenhavn-nord
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/


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. 

 

En anden måde at opleve festivallen på er at være frivillig.

Du kan nå at blive det endnu!!!!

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 24. maj 2018 var det tid til vores maj smagning. Her
fik vi besøg at Anders Coisbo fra The Man Behind.

https://dinoffentligetransport.dk/hjaelp-til-billetter/billetter-og-kort/periodebilletter/eventbillet-dansk/events/%C3%B8lfestival-2018/
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http://www.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=76256&md5=10f57c4a708f9b942a984419be05d8332fcc8e88&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


Selv om det holdt hårdt med tilmeldingerne så endte vi
med at hele 18 medlemmer mødte frem, og fik sig en
super god oplevelse.

Anders Coisbo fortalte sin historie om hvordan han
startede Coisbo Beer, og hvordan det gik konkurs. Og nu
hvordan hans nye koncept ser ud, samt hvad han vil bringe
det til.

Aften forløb med smagning af hans 3 nye øl samt, nogle af
de samarbejdsbryg han her fået lavet i sit nye koncept.

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, ølfestivallen.

Jeg og arbejdsgruppen glæder os til at se rigtig mange af
jer støtte op om de mange arrangementer vi laver.

Højt Skum og god sommer til jer alle

Formand 
Bitten Riis Thomsen

 

http://www.ale.dk/index.php?id=20244

