PREVIEW!

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

21. august Smagning
6. September Øllets dag
23. september Smagning
22. oktober Årmøde og
smagning

Denne nyheds mail indeholder:
August smagningen 2014.
Referat fra smagning i juni 2014.
Lidt om årsmødet 2014.
Øllets dag.

20. november Julefrokost
Med forbehold for
ændringer.

August smagningen finder sted den 21. august 2014 kl.
19:00 på Fermentoren, Halmtorvet 29c, 1700 København
V.
Vi mødes på Fermentoren, hvor bar ejer Søren vil tage i
mod os, og vi vil sidde ude på deres dejlige torv, og blive
ledt gennem noget at det gode øl der er på deres haner.
Jeg er sikker på at Søren gerne skal komme med en
historie eller to undervejs, både om øllet og stedet .
Vi håber vejret er med os så man kan blive siddende der
efter selve smagningen og købe sig en god øl ekstra.
Husk at tage tøj på efter det vejr vi har, dog finder vi nok
plads inde for hvis det regner.

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.

Prisen for at deltage er 125,- kr.
Du kan nu tilmelde dig denne smagningen. her.
Det er sidste mulighed den 15. august 2014 til at tilmelde
sig smagningen.
Vi gælder os til at se jer alle sammen til denne gang
sommerhygge.

Amager:
d. 18/08 Amagermesterskab
1. runde.
Ballerup:
d. 27/08 Belgisk øl.

Bornholm:
d. 02/08 Ølsmagning med
Vestfyen Bryghus.
Frederiksberg:
d. 15/08 Ølcocktails, lær at
lave dem.
Traditionen tro sluttede vi foråret af med et grill
arrangement.
Lige som sidste år havde vi lånt Tyrolerhuset i Lyngby, i
tilfældet at dårligt vejr. Men igen i år skulle vi ikke rigtig
bruge huset, da vejret viste sig fra den flotte side.
Således kunne deltagerne sidde ude i solen og nyde de
mange gode øl, og den dejlige grill menu.
Efter nogle timer blev der pakket sammen, men festen
forsatte for nogle af de fremmødte, da der lige var en øl
mere, inden folk tog hver til sit, efter en dejlig solrig dag.
Du kan læse mere og se flere billeder i beretningen på
hjemmesiden.

København:
d. 07/08 Udflugt til "den
nye" Ølbutikken.
Rødovre:
d. 06/09 Øllets dag.

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.
Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

Vi håber at endnu flere vil være med næste år til en "lille"
sommer fest.
Men inde er der rig mulighed for at komme til en
smagning, og også lidt bad. Se mere under
arrangementerne.

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.
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 hører 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

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.

melde ind. Så vi kan se at der er nok til at vi kan få dette
til at lykkes. Det er endnu ikke mange der har meldt ud at
de gerne vil komme med lidt øl.

Øllets dag i 2014 foregå lørdag den 6/9. I år vil
Lokalafdelingen København Nord, deltage i en større
festival "Gladsaxe 3 Culture".
Det er et arrangement Glasdaxe Kommune afholder på
telefonfabrikken.
Til dette skal vi bruge DIG hjælp....
Vi skal gerne stille med nogle folk der kan stå og fortælle
om vores super gode forening, samtidigt med at vi vil have
lidt øl med som folk så kan smage på.
Kun du tænke dig at hjælpe, med at skaffe nye
medlemmer, så send en mail til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk med hvornår på dagen
du kan hjælpe og gerne også med nogle ideer til hvad vi
kan lave og udstille.
Vi glæder os til at du melder dig, så vi rigtig kan vise at vi
også kan mere end bare at drikke øl.
Håber i alle nyder sommeren, og vi ses efter ferien
Højt Skum
Bitten Riis Thomsen

