
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Aflysning af Ølfestivallen
Aflysning af april smagning

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

Mandag den 6. april, 4 timer inden statsministerens
pressemøde, fik Danske Ølentusiaster denne triste men
ikke uventede besked fra vores formand, Klaus Rehkopff:

"Vi har i de sidste par uger gjort os mange overvejelser
omkring vores Ølfestival. For vi har godt kunne
fornemme, hvor tingene bar hen, men vi ville gerne afsøge
alle muligheder, før vi meldte noget ud til jer. 
Og vi er nu kommet til den beslutning, at Danske
Ølentusiasters Ølfestival 2020 er aflyst.

Næste år er det 20 år siden, at vi begyndte at afholde en
ølfestival. Formatet er vokset og har ændret sig igennem
årerne. Hvert år har budt på nye udfordringer, og hvert år
har vi kunne se frem mod næste festival med ny lærdom.

Vi er ikke sikker på, hvad vi har lært af 2020, andet end at
vi skal passe godt på hinanden og nyde fællesskabet, når

 

AFLYST April smagning

AFLYST Ølfestival

28/05 Maj smagning

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.
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det er muligt. Vi kan kun glæde os til at genoptage
fællesskabet omkring Ølfestival 2021, som foregår i
Lokomotivværkstedet d. 27. – 29. maj 2021."

Vi var ikke rigtig begyndt at planlægge denne smagning
da vi hurtig i denne COVID-19 krise, gættede på vi nok
heller ikke i april ville kunne få nogle muligheder for at
afholde en smagning.

Vi arbejder lidt på at gå noget op og stå til vore maj
smagning men om vi kommer til at kunne afvikle den kan
vi af gode grunde ikke side endnu.

Der er ikke så meget at sige. Andet en hjælp de danske
bryggerier ved at købe øl hos dem. Mange gør rigtig
meget for at få deres øl solgt

Og så vil jeg da lige ønske jer alle en god påske. Med et
håb om i alle kommer godt igennem det hele.

Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen
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