
 

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

Denne nyhedsmail byder på årets sidste smagning og
mange andre ting.

Denne nyhedsmail indeholder:

November/december smagning.
Referat fra Årsmøde 2016.
Referat fra oktober smagningen.
Arbejdsgruppesmøde.

Skulle du sidde der hjemme med ideer, som du mener vi
skal tage til os i lokalafdeling, så tøv ikke. Du har altid
mulighed for at give dine indput. Skriv om din ide til
Formanden, som så bringer det videre til arbejdsgruppen.

Det er nu vi skal i gang med at kikke på programmet for
2017, så kom med ideer!!!

Årets sidste smagningen er lagt fast. Emnet for
smagningen er jul med mad.

Vi regner med Den finder sted den 1. december 2016 kl.
19:00 i Telefonfabrikken's Fællesrum, Telefonvej 8, 2860
Søborg.

Igen i år byder vi på en julebuffet med nogle dejlige juleøl
til.

Menuen er ikke helt fast endnu.

Smagningen koster 150,- kr. at deltage i, men så er der
også dejlig julemad til.

Tilmeldingen sker her.

 

1/12 Jule-hygge med mad

7/12 Arbejdsgruppemøde

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 lokalafdelingen

Ballerup: 
d. 06/12 Juleølsmagning

Bornholm: 
d. 19/11 Juleølsmagning

København: 
d. 24/11 Om at smage øl 
d. 01/12 Julefrokost - polsk

Rødovre: 

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=17633
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.telefonfabrikken.dk/
http://map.krak.dk/?q=Telefonvej+8D%2C+2860+S%C3%B8borg
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=fdeb77f508
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379


Det er sidste mulighed den 24. november 2016 for at
tilmelde sig smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til års sidste smagning.

Tordag den 20/10 2016 afholdte Lokalafdeling København
Nord årsmøde. Der var mødt 11 medlemmer op, hvor 6 af
dem ikke var fra vores lokalafdeling.

Som du kan læse i referatet fra årsmødet, var der ikke de
store ændringer til det arbejde, som bliver gjort.

Dog kom der en lille snak om hvordan vi få flere til at
komme og følge sig velkommende.

Læs hele referatet på hjemmesiden

Den 20. oktober afholdte lokalafdelingen årsmøde. Og
intet årsmøde uden at der også er en smagning efter.

Emnet var alt godt fra Fakta. Ideen kom efter at Danske
Ølentusiaster har indgået en aftale med Fakta om at
bedømme og hjælpe dem med at vælge øl.

Derfor havde vil valgt at købe 9 øl i Fakta, som alle er
blevet bedømt og beskrivet af Danske Ølentusisater.
Bedømmelsen og beskrivelsen er blevet trykt i Faktas
ugeavis.

Hver af de 9 øl blev serveret, og fik beskrivelsen og
bedømmelsen med på vejen. Det kan kun siges at der var
ikke helt neighed om bedømmelserne. Lige som der heller
ikke blandt de fremmødte var helt enighed om hvilke øl
der var gode og hvilke der var knap så gode.

Du kan læse lidt mere og se nogle billeder på
hjemmesiden.

Arbejdsgruppen er blev udviget med Morten Hoff Ærsøe,
som gav udtryk for gerne at ville hjælpe lidt til.

Vi ser frem til et godt og aktivt samarbejde.

d. 17/11 Juleølsmagning 
d. 10/12 Julefrokost

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

Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

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.

http://typo3.ale.dk/index.php?id=17586
http://typo3.ale.dk/index.php?id=17586
http://typo3.ale.dk/index.php?id=17585
http://koebenhavnnord.ale.dk/


 

Arbejdsgruppen skal til og igang med at lægge planerne
for 2017. Derfor vil vi rigtig gerne hører jeres ideer til det
kommende år.

 

Arbejdsgruppen har planlagt et møde den 7. December, så
dine ideer skal være kommet frem til formanden inden
denne dag.

Jeg glæder til at se jer til årets sidste smagning, samt at
høre hvad I godt kunne tænke jer vi skal opleve næste år.

Højt Skum

Formand 
Bitten Riis Thomsen
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