
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Hjemmeside / Nyhedsmail.
Marts smagning. 
Februar smagning.

Der arbejdes forsat på en opdatering af ale.dk med skift til
nyeste stabile version af systemet bag siden.

Derfor er der også forsat problemer med nyhedsmailen.

Men der vil i løbes af det næste stykke tid ske rigtig meget
med hjemmesiden.

Der vil løbende komme orienteringer om ændringer på
ale.dk i løbet af de kommende måneder.

Marts smagningen er fastsat. Emnet for smagningen er Øl
og Chokolade. 

Den finder sted den 17. marts 2015 kl. 19:00 i "Borgernes
hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Denne dag vil Peter finde 6-7 spændende øl og servere det
sammen med noget chokolade som passer til. 
Denne type smagning er noget helt nyt i vores
lokalafdeling

 

17. marts Smagning

21. april Smagning

27. maj Smagning

27. juni Sommerhygge

27. august Smagning

5. september Ølletsdag

29. september Smagning

21. oktober Årsmøde

26. november Julefrokost

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: 
d. 25/03 Carsten Bertelsen

Ballerup: 

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=14698
http://typo3.ale.dk/index.php?id=1&no_cache=1
http://typo3.ale.dk/index.php?id=1&no_cache=1
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=999
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93


 
Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.

Du skal tilmelde dig smagningen her.

Det er sidste mulighed den 11. marts 2015 til at tilmelde
sig smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til denne smagning.

i Årets danske Ølnyhed 2014.

Det var medlemmer fra hele regionen da denne smagning
var slået op som et regions arrangement. Det var også
derfor vi omkring den 4/2 kunne melde alt udsolgt.

Aften startede med at lokalafdelingen København Nord
bød alle de fremmødte velkommende og opfordrede alle til
at gå ind på Ale.dk og stemme når de nu havde smagt på
øllene.

Der efter kunne vi så gå igang med at smage det 10 øl,
som var med i finale feltet.

Da der var rigtig mange mennesker denne aften, var der en
del der løb ud med den en øl efter den anden til bordene,
således at alle kunne smage 10 cl af hver af de 10 øl.

Ved de forskellige borde blev der diskuteret og talt meget
om de forskellige øl.

Læs mere og se billederne på vores hjemmeside

Så byder vi velkommende til foråret og alle dette forårs øl

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

d. 18/03 Mad og øl

Bornholm: 
d. 14/03 besøg i Carlsbergs
hellige haller

Frederiksberg: 
d. 16/03 Påskeøl og spisning

 
København: 
Se mere på deres
hjemmeside. 

 
Rødovre: 
d. 26/03 Bryggeribesøg i
Brøndby

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.

 

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=a7bc224185
http://typo3.ale.dk/index.php?id=14619
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/

