
 

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

Denne nyhedsmail byder på mange ting.

Denne nyhedsmail indeholder:

Juni smagningen.
Hjælp til juni smagningen.
Ølfestival 2016.
Referat fra maj smagningen.
Gladsaxe dagen 2016.

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.

Juni smagningen er fastsat, emnet vil være en rigtig gang
sommerhygge med grill og det hele.

Den finder sted den 18. juni 2016 kl. 13:00 i
"Tyrolerhuset" på Nybrovej 315, 2800 Lyngby. 

 

Så er det ved at være sommerferie, hvilke betyder at vi vil
mødes for at ønske hinanden god sommer.

Det vil ske med maner. Vi samles ved Tyrolerhuset. Der
vil vi så starte med at smage på et par gode og lidt
specielle øl.

 

Herefter vil vi få noget mad på grillen, som så selvfølgelig
skal skylles ned med en kold øl.

 

 

16/6 Grill-hygge med mad

18/8 Besøg på Taphouse

27/8 Gladsaxedag

3/9 Øllets dag

21/9 Smagning

20/10 Årsmøde

1/12 Jule-hygge med mad

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 localafdelingen

Ballerup: 
d. 28/06 Aftentur til
København

 

PREVIEW!
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På denne måde vil vi hygge til der enten ikke er interesse
for mere hygge eller vi er løbet tør for øl.

 

Da vi har valg at ligge dette på en lørdag, og det handler
mest at hygge med andre øl interesseret, er det også muligt
at tage hele familien med denne dag.

 

Derfor er det muligt at købe billetter både med øl og uden
øl.

 

Prisen for at deltage er 150,- kr. for Mad og Øl (50,- kr.
kun for Mad), som betales ved tilmeldingen. 

 

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 11. juni 2016 for at tilmelde sig
smagningen.

 

Vi gælder os til at se jer alle sammen til denne gang
sommerhygge.

Ja du kan godt hjælpe til.

 

Det ville være super dejligt hvis der var nogle der ville
lave en salat eller bage et brød. 

Send en mail til martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk hvor
du skriver lidt om hvad du gerne vil lave, så koordinere vi
hvem der lave hvad.

 

Du skal gemme kviteringerne på det du køber for så får du
selvfølgelig pengene retur.

 

Håber mange vil lave lidt det gør der så meget letter :-)

Bornholm: 
d. 04/06 Fynsk Øl

Frederiksberg:
d. 11/06 Øl og
mangfoldigheden

København: 
d. 11/06 Tur (!) til Malmø

Rødovre: 
d. 18/06 Øl og grill

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.
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mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=11494
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://koebenhavnnord.ale.dk/


Så kom vi igennem Ølfestivallen 2016.

Og vi så rigtig mange af jer medlemmer komme forbi
denne vidunderlige festival. Samtidigt håber vi ogs at I fik
jeg nogle spændene oplevelser.

 

Samtidigt vil vi godt take jer som valgte at komme forbi
og give en hånd med som frivillig.

 

Sidst men ikke mindst få skrive endelig til os hvis der er
ris eller ros til festivallen så bærger vi der gerne videre. 

 

BEMÆRK I ØVRIGT AT FESTIVALLEN 2017 bliver
den 18-20 maj 2017.  
For mere information læs på beerfestival.dk.

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?

http://typo3.ale.dk/index.php?id=31


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.

 

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!!!

Den 11. maj var det tid til vores majl smagning. Emnet for
denne smagning var IPA med mere.

Denne smagning havde Jerry og kim valgt øllene ud til. og
vi kom godt rundt om det humle øl. Hvor vi startede med
de mindst bitter og gik godt op da bitterheds skallaren.

Vi du se billeder og læse mere om dagen, så klik ind på
beretningen.

Juni måned står for døren og derefter er det jo
sommerferie der melder sig.

Vi glæder os at se rigtig mange til sommerhyggen inden
ferie perioden starter. 

 

Højt Skum

 

Bitten Riis Thomsen

 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=05aced92d4
http://typo3.ale.dk/index.php?id=17134

