
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Marts smagning
Generalforsamling
Gode ølstedder
Referat fra februar smagning

Skulle du  sidde med en ide til en smagning, så skriv også
til Lokalafdelingen, som så vil vi arbejder videre med din
ideen.

Påske øl og øl der generelt betyder at forår er på vej.

Det skal vi smage på den 26. marts kl.19:00 på
Telefonfabrikken i mødelokalet.

Traditionelt har det været øl det har givet noget extra, når
folkene på skulle igang igen med det hårde arbejde på
landet, men Kim og Jerry tolker emnet bredt og håber at
finde øl som i kender, ikke kender, og måske overrasker på
en eller anden måde.

Tilmeldingen finder du her, og sidste frist er den 19/3

Lørdag d. 1. februar gik Danske Ølentusiaster i luften med
en ny hjemmeside over alle de gode ølsteder i Danmark.

 

14/03 DM i blindsmagning

21/03 DØE Generalforsamling

26/03 Marts smagning 
 - Forårsøl

29/04 April smagning

14/05 - 16/05 Ølfestival

28/05 Maj smagning

20/06 Juni smagning

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.

Regionen: 
   14/03 DM i Blindsmagning 
   21/03 - Bustur til
Generalforsamling

Amager: 
   Spørg lokalformanden

Ballerup: 
   24/03 - Påske-/forårsøl

 

PREVIEW!
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Siden er overskuelig, brugervenlig og brugbar, når du står
og mangler en ny smagsoplevelse.

Når du så har fundet dit næste vandhul, kan du også bruge
siden til at vise dit medlemskort, hvis du er logget ind på
siden. For ved at trykke på “Se dit medlemskort” kommer
en ny digital version af dit medlemskort op, som
automatisk blive fornyet, når du fornyer dit medlemskab
hvert år. Bare log ind på siden, så ligger medlemskortet
klar til brug, og siden husker dit log ind til næste gang.

Det betyder så også, at du ikke automatisk får et fysisk
medlemskort næste gang dit medlemskab fornyes, men
skal i fremtiden bede om at få et tilsendt.

Samtidigt du meget gerne komme med ny ølsteder via
godeølsteder.dk

Så hjælp os med at få alle de gode steder med på listen

Om at få medbestemmelse ved Danske Ølentusiasters
årlige generalforsamling lørdag d. 21. marts 2020, 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. 21. marts 2020 kl. 12, hvor vi som før
mødes på Dalum Landbrugsskole i Idrætssalen.
Indregistrering er mulig fra kl. 11.

Undervejs i mødet vil der være pauser, hvor der serveres
kaffe og øl, og efter generalforsamlingen vil der være
spisning.

 Ved mødet vil der også være markedsføringsmateriale for
foreningen og Ølfestivalen og kan i begrænset antal
udleveres.

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

Vel mødt og højt skum!

Bornholm: 
   14/03 - Ølbanko 
   25/04 - Nordisk øl

København: 
   Spørg lokalformanden

Rødovre: 
   18/04 - Skålekøkken

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.
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Igen i år har de 4 sjællandske regioner lavet en bus tur til
Danske Ølentusiaster generalforsamling den 21/3.

I år regner vi med at planen se således ud:

Mødetid 07:40 fra Hillerød Gymnasium.
Carlsbergvej tæt på Hillerød st.
Mødetid 08:40 fra DGI Byen ved Tietgensgade
Mødetid 09:25 fra Køge Nord st. ved Nordstjernen
Mødetid 10:10 fra Ringsted st.

Der vil være plads 78 medlemmer på turen. Og der er førts
til mølle. (der laves venteliste hvis nogle skulle melde fra)

Der er stadigvæk få pladser!!!!!!

Prisen vil være 100,- kr. for at deltage.

Du køber billet her.

Bussen kører hjem igen fra Dalum Landbrugsskole kl.
20:30, hvilke giver følgende ankomst tider:

Ringsted st. ankomst 21:30
Køge Nord st. ved Nordstjernen ankomst 22:15
DGI Byen ved Tietgensgade ankomst 23:00
Hillerød Gymnasium ankomst 00:00

Den 22. februar 2020 havde vi i lokalafdelingen fornøjelsen af at kunne byde
velkommende til Mate fra BrewDog. Han var taget hele vejen fra Aberdeen
for at præsenter os for deres udvalg af øl.

Det havde sprædt sig, at han kom til byen. Det betød at der var mødt ca. 60
ølentusiaster op til denne smagning.

Mate fortalte bredt om bryggeriet og specielt om de øl han
havde taget med til smagningen. Samtidigt kunne Jep, der
er dansk folkeaktionær, forælle meget om det at være
aktionæl i BrewDog, og om de mange oplevelser det kan
bringe sig med.

Læs mere om smagningen og øllene på hjemmesiden.

Vi er nu godt igang med året og glæder os til at se rigtig
mange flere af jer.

Og HUSK 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.
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Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

 


