
 

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

Denne nyhedsmail kommer lidt tidligt.

Denne nyhedsmail indeholder:

August smagning.
Gladsaxedagen 2017.
Tour de Beer.
Referat fra juni smagningen.
Kalenderen opdateret med 2018.

Som der vil bliver beskrevet senere  i denne mail skal vi
bruge nogle folk til at hjælpe til Gladsaxedagen/Øllets
dag. Arrangementet denne dag går ud på at skaffe Nye
medlemmer. Vi skal gerne bruge 10 mand/kvinder til
denne dag.

Skulle du sidde der hjemme og tænke jeg har en ide eller
jeg vil godt hjælpe, så skriv til Formanden, som så bringer
det videre til arbejdsgruppen.

August smagningen bliver en smagning, hvor vi er på
besøg på baren Brewers inc..

 

Det hele foregår den 15/8 kl. 19:00

 

Her vil vi bliver præsenteret for 8-10 smagsprøver på det
øl de lige har på hanerne denne dag. De lover os at de vil
fortælle lidt om det vi smager mens vi nyder det gode øl.

 

 

15/8 Ud af huset

26/8 Gladsaxedagen

2/9 Øllets dag

21/9 Smagning

25/10 Årsmøde / Stilarter

30/11 Julefrokost

10/3 DM i blindsmagning

9/6 Sommergrill hygge

 

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

 

PREVIEW!

http://www.ale.dk/index.php?id=18640
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.gladsaxe.dk/gladsaxedagen
http://www.ale.dk/index.php?id=999
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=251


Efter smagningen er der mulighed for selv at gå på
opdagelse i baren.

 

Hele oplevelsen vil koste 100,- kr.

 

Tilmeldingen til smagningen sker her.

 

Sidste tilmelding er den 8/8

Nu har vi brug for jer!!!!!

Som I har læst om tidligere er der Gladsaxedagen den
26/8. og vi har længe talt om at deltage.

Vi har fået strøm og er ved at få en bevillining på plads, så
vi kan dele smagsprøver ud i år.

Der for har vi brug for din hjælp.

Kan du stå I vores bod?
Kan du skaffe et Fadølsanlæg med 2 haner, vi kan
låne/leje?
Kan du skaffe noget spændende øl vi kan dele ud?

Så kan du hjælpe. Og vi har brug for din hjælp.

Så skriv ind med hvad ud kan bedrage med til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk

Vi glæder os til din hjælp :-)

Tour de Biére melder klar til start for ottende gang, når
starten går i Århus den 24. juni og der køres frem til den 2.
juli 2017.  

I alt 35 cykØLryttere og 3 servicefolk deltager i 2017
udgaven af Tour de Biére. 
Deltagerne kommer fra alle dele af Danmark, hvorfor der

Ballerup: 
Spørg lokalafdelingen

Bornholm: 
d. 26/08 Håndbrygs
smagning

København: 
Spørg lokalafdelingen

Rødovre: 
d. 19/08 Bustur til Det Lille
Bryggeri

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 her 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=c53fc30c6d
mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
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
http://koebenhavnnord.ale.dk/
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/


er basis for en masse gode røverhistorier ofte endda med
lokalprægede indspark.  

Endnu engang er der lagt op til en helt cykØLentusiastisk
og fantastisk rejse gennem det danske sommerland. Mange
gange hver dag vil et højtrungende ”Højt Skum” gjalder
gennem landskabet og på besøgsstederne.

Årets tour starter i Århus ved Musikhuset rundt I Århus og
Videre over Skanderborg til Horsens. Og videre til Samsø,
hvorfra de sejler til djævleøen Sjælland. Her runder de det
nordlige sjælland og slutter med nogle dage I Københavns
området.

 

Du kan se mere på http://www.tour.ale.dk/

Her under er der de stop de laver I Københavns området:

Torsdag den 29/6:

09:00 Nørrebro Bryghus i Hedehusene.

10:00 Dansk Retur System.

13:45 Ølkollektivet Gørløse, Dry & Bitter.

16:30 Herlev håndbryg.

 

Fredag den 30/6:

09:00 Bies Bryglab.

11:00 DTU Bryghus.

13:30 Sydhavnen. Frokost.

14:45 Øldepotet (Gambrinus).

16:45 Spybrew.

 

Lørdag den 1/7:

09:30 Museumsbesøg.

10:45 Lokalafdelings arrangement Frederiksberg Have

12:30 5-øren. Frokost.

13:15 Amager Bryghus. Amerikanerdag.

15:00  Jernbanecafeen.

17:00 Ankomst til Brøndby Idrætsefterskole med
velkomst.

http://www.tour.ale.dk/


 

 

 

Lørdag den 10. juni 2017 var det blevet tid til at afholde
vores juni smagning.

Denne gang var der lagt op til sommer hygge, med grill og
godt vejr. 

Og ja det blev sommer og grillen var tændt. Som de
forgående år var fadølet også fundet frem, med hele 2
forskellige øl på hanerne. 

Du kan læse om arrangementet på hjemmesiden.

Alle deltagerne kunne da også tilslutte sig at det var et
super arrangement.

Som i nok alle har hørt og se er vi begyndt at sætte
aktvivteter ind i kalender for 2018.

Det betyder at vi allerede er begyndt på at planlægge DM i
Blindsmagning som kommer til at forgå den 10/3 2018 på
Telefonfabrikken.

Lige ledes er vi igang med at planlægge vores sommerfest.
Det bliver den 9. juni 2018 at vi igen skal hygge i
Tyrolerhuset. 

Så sæt et kryds i kalenderen, så du kan deltage, der bliver
brug for alle mand.

 

Vi glæder os til at byde velkommende.

Håber i får en dejlig sommer, med en masse dejligt øl

Højt Skum

http://www.ale.dk/index.php?id=18648


 

Formand 
Bitten Riis Thomsen

 


