
 

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

Denne nyhedsmail er forårets første. Det betyder at
vi kikker frem mod 2017 store begivenheder.

Denne nyhedsmail indeholder:

Marts smagning.
Ølfestival® 2017.
Generalforsamling.
År 2016 Nye øl.

Til august vil vi tage ud til et øl sted. Til denne smagning
kunne vi godt tænke som nogle ideer til hvor vi kan tage
hen.

 

Sidst men ikke mindst så kan vi godt bruge hjælp til et par
arrangementer. Vi kan godt bruge nogle der kan hjælpe
med at lave noget mad, brød eller andet spiseligt til vores
juni og November smagninger.

Samtidigt skal vi bruge nogle folk til at hjælpe til
Gladsaxedagen/Øllets dag. Arrangementet denne dag er
ikke helt på plads men 10 mand/kvinder kunne godt
bruges.

 

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

Marts smagningen bliver en smag og øl. Her vil vi skulle
smage på noget lidt spiseligt og nogle øl der passer
sammen.

 

18/2 Årets ølnyhed(er) 2016

11/3 DM i blindsmagning

23/3 Smag og øl

25/3 Generalforsamling

19/4 Dyre øl

10/5 Besøg af Det Lille
Bryggeri

10/6 Grillhygge

15/8 Ud af huset

26/8 Gladsaxedagen

2/9 Øllets dag

21/9 Smagning

25/10 Årsmøde / Stilarter

30/11 Julefrokost

 

Med forbehold for
ændringer.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i afdelingens
ølsmagninger.  
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Peter vil finde nogle gode øl og sætte det sammen med
noget spiseligt.

Prisen for denne smagning er 100,- kr.

Vi kan love at det bliver smagefuld aften.

Tilmeldingen og betaling sker her.

Sidste tilmelding er den 17/3

Så er billetsalget startet til ølfestival® 2017.

Find både entrébilletter og billetter til Restaurant Højt
Skum på: www.beerfestival.dk

Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med
udstillere og andet nyttig viden om Ølfestival® 2017

 

Du kan også melde dig som frivillige til Ølfestival® 2017.

Læs meget mere om det at være frivillig på Ølfestival®
2017 på www.beerfestival.dk og følg linket til
tilmeldingen ale.nemvagt.dk/login

Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Dalum
Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. I år
foregår det den 25. marts.

Registrering til generalforsamlingen sker også i
idrætshallen og starter kl. 11.00. Husk Medlemskort

Ved registreringen udleveres et smageglas, samt materiale
til Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i den nye festsal og starter
præcist kl 12.00 med forventet afslutning kl 18.00.

Midtvejs i generalforsamlingen holdes en pause, hvor der

Har du ikke et selv, så giv
besked til formanden, som
du kan låne et af.

Amager: 
Spørg lokalafdelingen

Ballerup: 
d. 28/03 Mad og øl i
skolekøkkenet

Bornholm: 
d. 18/03 Dessert ølsmagning 
d. 22/04 Bryggeri tur

København: 
d. 26/04 Herrebesøg

Rødovre: 
d. 08/04 Skålekøkken

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.
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servers kaffe og øl.

Efter Generalforsamlingen vil der være spisning, efterfulgt
af en spændende øl smagning.

Deltagelse i spisning og ølsmagning kræver tilmelding,
som skal ske på ale.dk senest den 10. marts 2017.

Læs meget mere på ale.dk

Region København laver sammen med resten af
sjælland noget bus transport der over.

Den 18. februar havde vi inviteret hele regionen til at
komme og smage de 9 finalister.

 

58 medlemmer havde valgt af tilmelde sig denne store
dag.

 

I år havde det været lidt svært at få fat i alle 9 øl. Der for
en den lave kategori havde vi kun fået en af kandidaterne.
Det gjorde at vi valgte ikke at lave en afstemning i
denne kategori.

 

Men i de 2 andre kategorier kunne  der finds 2 vinder
var: Jacobsen Porter og Julegris(k) 2.

Vi du se hele afstemnings resultatet og læse mere om
dagen så klik ind på beretningen.

Så er foråret kommet og nu nærmer vi os Festival og
mange andre oplevelser. Så husk at meld dig til nogle af de
godt øloplevelser, og giv gerne en hand med der hvor du
kan.

Højt Skum

http://www.ale.dk/foreningen/generalforsamlinger/generalforsamling-2017/
http://www.ale.dk/index.php?id=18164


 

Formand 
Bitten Riis Thomsen

 


