
 

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

Så ser det ud til at vi igen kan få gang i lidt aktivitet, Og vi
glæder os til igen at byde jer velkommende til vores
arrangementer.

Vi er forsat ramt af COVID-19. Og som situationen er lige
nu vil det betyde man skal have Corona-PAS for at deltage
i arrangementer. 

Bestyrelsen vi snart kikke på hvad vi kan lave resten af
året, så skulle du sidde med en ide til en smagning eller
andet du syntes vores lokalafdeling skal kikke på, så skriv
også til Lokalafdelingen.

i det her nyhedsbrev kan du læse lige tom:

Juni smagning
Danske Ølentusiasters Generalforsamling

Vi ville også gerne høre fra dig hvis ud kender til et godt
ølsted i vores område. Således at vi kan få
godeoelsteder.dk til at blive endnu bedre.

Juni smagning er fastlagt. Emnet er Besøg hos SpyBrew.

Det vil ske den 8/6 -2021 kl 19:00 hos SpyBrew, Arnold
Nielsens Boulevard 71 i Hvidovre.

Vi har i år valgt at vores juni smagning, bliver en tur hos
bryggeriet SpyBrew 

Jens har lovet at fortælles os en masse historier på
bryggeriet på Arnold Nielsens Boulevard 71 i Hvidovre. 
Samtidigt vil de sørge for at der kommer nogle kander
med øl på bordet, så vi ikke tørster.

 

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.

 

http://www.ale.dk/index.php?id=23744
mailto:lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk
https://godeoelsteder.dk/?lokalafdeling=k%C3%B8benhavn%20nord
http://www.ale.dk/koebenhavn-nord
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/


BEMÆRK du skal have et gyldig Coronaps (Vaccineret
eller negativ test) for at kunne deltage.

Samtidig er der kun plads til 20, og som alle andre steder
skal du være iført mundbind inde når du ikke sidder ned

Prisen for denne smagning er 125,- kr.

Tilmelding sker her.

Sidste tilmelding er den 6/6

Kom og få medbestemmelse ved Danske Ølentusiasters
generalforsamling lørdag d. 12. juni 2021, hvor alle
medlemmer er velkommen.

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling for
Danske Ølentusiaster, hvor alle medlemmer er velkommen
til at komme at give deres besyv med, hvordan foreningen
skal køres i det kommende år.

Det sker lørdag d. 12. juni 2021, hvor vi som før mødes på
Dalum Landbrugsskole i Idrætssalen. 

Før og undervejs i mødet vil der blive serveret øl og kaffe.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning og
ølsmagning.

Tilmeldingen er åben, og du kan tilmelde dig og læse mere
her.

De sjællandske regioner har grundet usikkerhed omkring
covid-19 valgt ikke at lave den traditionelle bustur. 

Vel mødt og højt skum.

Vi håber at i alle har klaret jer gennem denne mærkelige
situation vi har oplevet, og i har mod på at støtte op om
foreningen. Det sker kun hvis i hjælper os med ideer og
forslag til det arbejde der sker i foreningen.

Vi glæder os til snart at kunne melde ud om endnu flere
arrangementer

https://koebenhavnnord.nemtilmeld.dk/23/
http://www.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=86278&md5=0aec30fa069978dbd8450dae14b06aaf615052f0&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.ale.dk/for-medlemmer/generalforsamlinger/2021/


Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

 


