
 

 

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

 

Denne nyhedsmail indeholder:

Januar smagning
Året danske Ølnyhed
Ølfestival 2019
Referat fra november smagning

Som i kan se i denne mail er datoerne det kommende
forår på plads. Vi har dog ikke fået lagt alle emnerne for
de forskellige smagninger endnu.

I januar mødes arbejdsgruppen og kikker på de sidste
smagninger. Så sidder du og tænker du gerne vil være med
i arbejdsgruppen, og påvirke lokalafdelingens arbejde, så
send en mail til Formanden.

Så skulle du bare side med en ide til en smagning, men
ikke rigtig have mod på at gå med i arbejdsgruppen,
så skriv også til Formanden, som så bringer det videre til
arbejdsgruppen, og vi kan sammen få ideer bragt til live.

 

Januar smagningen er fastlagt. Emnet er: Øl med andet
end bygmalt.

Det kommer til at forgå den 23/1-2019 kl. 19:00 på
Telefonfabriken, Telefonvej 8, 2860 Søborg (Mødelokale)

Igen har Allan, sagt ja til at stå for en smagning, og han
har ønsket at give smagningen titlen "Øl med andet end
bygmalt". 
Vi er sikre på at han nok skal finde nogle gode øl at
forkæle os med denne aften.

Prisen for denne smagning bliver nok 100,- kr.

 
 

23/01 Januar smagning 
 - Øl med andet en
bygmalt

23/02 Årets danske
ølnyhed 
 - Regionsarragement

23/03 Generalforsamling 
 - Landsforeningen

28/03 Marts smagning

24/04 April smagning 
 - Besøg af
Kunstbryggeriet Far &
Søn

13/05 Maj smagning

23/05-25/05 Ølfestival

16/06 Sommerhygge

 

Med forbehold for
ændringer.

 

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.

 

 

PREVIEW!
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Tilmeldingen sker her.

Sidste tilmelding er den 14/1-2019

 

Årets danske Ølnyhed 2018 har et par ændringer i
forhold til sidste år. Den primære ændring er, at
opdelingen af kategorier bliver erstattet af kun én
kategori. Det er stadig to smagepaneler, der blindt
udpeger finalefeltet til medlemssmagninger i februar
2019.

De danske bryggerier indstiller kandidater til Årets danske
Ølnyhed 2018 fra september til november. Fra oktober og
frem kan medlemmer af Danske Ølentusiaster indstille
mulige kandidater. 

Smagepanelerne er sammensat af én tredjedel øldommere,
én tredjedel ølbloggere og -journalister og én trediedel
medlemmer af foreningen. Smagepanelerne mødes i
januar.

Det er stadig en forudsætning, at kandidat-øl er en reel
nyhed, at den bliver brygget igen, hvis den vinder, og at
den forefindes i tilstrækkelig volumen til smagepaneler og
medlemsmøder.

Indstilling af kandidater sker i perioden fra mandag den
5. november og til og med søndag den 16. december. 

Når du har indstillet en øl, kan der gå op til fem hverdage,
førend den er på listen.

Alle kandidat-øl tjekkes, så de overholder reglerne for
Årets Danske Ølnyhed. Kåring af Årets danske Ølnyhed
2018 sker på Danske Ølentusiasters generalforsamling i
marts 2019.

 

Kom med til årets største ølfest. Forsalget til Ølfestival
2019 er åbent. Og husk at billetterne er en fremragende

Amager: 
Spørg i lokalafdelingen

 
Ballerup: 
Spørg i lokalafdelingen

 
Bornholm: 
d. 11/01 Trappist øl

 
København: 
d. 26/01 Udflugt til fØLs

 
Rødovre: 
d. 15/01 Gæt en øl

 

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

Så hold øje
med: 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.
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gaveidé til en ven, en far eller mor eller bare til dig selv.

Køber du billet allerede nu, får du en række fordele. bla.
får du mulighed for at komme tidligere ind. Du sikrer dig
dermed mod eventuel kø ved døren.

Medlemmer får desuden 5 gratis poletter pr. dag, ved
fremvisning af medlemskort i medlemsservice (værdi
62,50 kroner).

Køb din Ølfestival 2019-billet her

 

En anden måde at opleve festivallen på er at være frivillig.

Og hvad kræver det så:

Du er medlem af DØE
Du vælger mindst 2 vagter

Hvad får du så:

Adgang til festivallen i hele dens åbnings tid.
Et måltid mad per vagt.
Poletter for de timer du er på vagt.
Sjove oplevelser.
Nye venner.

Altså der er ikke mange dårlige undskyldiger for ikke at
komme og hjælpe til denne dejlige festival.

Der vil være en del fra lokalafdelingen i indgangen, så det
vil der blive taget rigtig godt i mod jer.

Læs mere og tilmeld jer her!

 

En af julens store traditioner er god mad og øl. Derfor
holder mange stedder julefrokost, og lokalafdeling
København Nord er ingen undtagelse.

Så den 29. November var vi samlet for at spise en masse
mad, som var lavet af nogle af deltagerne, samtidigt med
vi smagte på nogle dejlige juleøl.

At det var en ren hygge aften. Snakken gik bredt om øl og
jule traditioner, samt maden vi spiste.

Læs mere om smagningen og de øl vi smagte, samt se en
masse billeder på hjemmesiden.
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Slutlig vil jeg sige kom og vær´ med,  det bliver sjovt. 

Og det er  dig der skal være med til at skabe aktiviteterne i
din lokalafdeling. Så endnu engang kom med ideer og
forslag, samt vær med til at give en hånd.

Jeg og arbejdsgruppen glæder os til at se rigtig mange af
jer støtte op om de mange arrangementer vi laver i det nye
år.

I ønskes en glædelig jul og et godt nyt år

Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

 


