
 
 

Husk det er den 10/8 der er sidste chance for at tilmelde
sig til denne smagning.

 
Så tag din øl-ven i hånden og få jer tilmeldt så vi kan få en
super dag.

____________________________________

August smagninger er lagt fast,og emnet bliver at tage ud
og besøge en ølbar - Taphouse.

Den finder sted den 18. august 2016 kl. 19:00 på
Taphouse, Lavendelstræde 15,1462 København K.

Vi vil tage ind og besøge en af københavn største ølbare,
nemlig Taphouse. 
På Taphause har de 61 fadølshaner så de fokusser op
kvalitetsøl. Desuden gør de en dyd ud af at skifte øllene ud
løbende, så udvalget er aldrig det samme som sidst du var
forbi.

Selvom udvalget skifter, har de som regel flere varianter
indefor alle typer, så du altid kan finde en øl du kan lide.

På vores besøg vil deres tendere finde 5-6 smagsprøver
frem til os som vi selvfølgelig skal smage mens tenderen
fortæller lidt om øl og dens historie.

Efter selv smagningen er der jo gode muligheder for at
blive siddende og nyde endnu flere af deres dejlige øl.

Smagningen koster 150,- kr. at deltage.

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 10. august 2016 for at tilmelde
sig smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til smagningen.

 

Efter ønske fra medlemmerne til sidste årsmøde har vi i år
valgt at deltage med en infobod til Gladsaxe dagen.

  

PREVIEW!

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=94929c93b7


Derfor håber vi rigtig mange af medlemmerne vi bruge 2
timer på at komme og stå i vores bod og informere om
vores forening og aktivtiter.

Vi vil som tak for hjælpen finde noget mad efter
arrangementet.

Bitten eller/og Martin vil være der til at hjælpe jer, så I
hvad der kan siges og hvad vi har af fordele. 

Vi vil denne dag have et særtilbud til dem der melder sig
ind på vores stand.

 

SÅ KOM OG HJÆLP OS MED AT BLIVE FLERE!!!

----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

Gladsaxe Dagen 2016 

Hvad er det?

Der er sikker mange der godt ved hvad det er, men også
nogle som ikke gøre.

Den er en dag hvor Gladsaxes foreninger og andre, laver
en stor markesdag ved Gladsaxe Rådhus.

 

Hvad betyder det for os?

Det giver os en unik mulighed for at vise og informere om
vores forening. Vi vil lave en infobod til denne dag.

 

Hvornår er det så?

det hele sker den 27/8. hvor markedspladsen vil være åben
fra 13-18.

 

Hvad kan du så gøre?

Ja vores bod skal bemandes så du kan tilmelde dig 2 eller
flere timer inde på Place2book.

Opgaven vil bestå i at fortælle så mange som muligt om
vores gode forening, så vi kan få nogle flere medlemmer.

 

Hvad får jeg for det?

Vi vil gerne take dem som hjælper med lidt mad bagefter
og nok også en øl.

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=05aced92d4


 

HUSK DET ER ET PR. ARRANGEMENT, SOM I
HAR EFTERLYST AT VI DELTOG I. SÅ I SKAL
OGSÅ VÆRE MED TIL AT BÆRE DET IGENNEM.

 
Vi glæder os til at se dig tilmelde dig!!!

 


