PREVIEW!

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

6. September Øllets dag
23. september Smagning
22. oktober Årmøde og
smagning
20. november Julefrokost

Denne nyheds mail indeholder:
Hjælp til Øllets dag 2014.
September smagningen 2014.
Hjælp til årsmødet 2014.
Referat fra besøg uden bys.

Øllets dag i 2014 foregå lørdag den 6/9. I år vil
Lokalafdelingen København Nord, deltage i en større
festival "Gladsaxe 3 Culture".
Det er et arrangement Glasdaxe Kommune afholder på
telefonfabrikken.

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.

Vi mangler Frivillige til Øllets Dag - MELD DIG NU!!
Husk vi skal bruge frivillige til Øllets Dag lørdag den 6.
september fra kl 9:30 - ca. 16. Kom og få nogle dejlige og
hyggelige timer. Du kan melde dig for nogle få timer eller
hele dagen - alle medlemmer er velkommen.
Ingen frivillige - ingen Øllets Dag
Så kun du tænke dig at hjælpe, med at skaffe nye
medlemmer, så send en mail til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk med hvornår på dagen
du kan hjælpe og gerne også med nogle ideer til hvad vi
kan lave og udstille.

Amager:
d. 06/09 Øllets dag på
Amager.
d. 06/10 Amagermesterskab
2. runde.
Ballerup:
d. 06/09 Øllets dag.

d. 07/10 Årsmøde med

Vi glæder os til at du melder dig, så vi rigtig kan vise at vi
også kan mere end bare at drikke øl.

smagning.

Bornholm:
d. 06/09 Øllets dag.
d. 11/10 Årsmøde.

September smagningen er fastsat. Emnet bliver et dansk
provins bryggeri.
Igen har Jacob Hertz meldt sig til at stå for en smagning,
og denne gang har han få fat nogle øl fra bryghuset No5 i
Holbæk, Så vi skal smage nogle af deres øl, bl.a. der
Chokolade Bock, som er meget højt rate blandt øl
anmelder.
Den finder sted den 23. september 2014 kl. 19:00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.
Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.

Frederiksberg:
d. 06/09 Øllets dag
d. 15/09 Amerikansk øl og
Chili Smagning.
København:
d. 12/11 Udflugt til Amager
bryghus.
Rødovre:
d. 30/09 Besøg hos Herlev
Håndbryggerlaug.

Du kan nu tilmelde dig denne smagningen her.
Det er sidste mulighed den 19. september 2014 til at
tilmelde sig smagningen.
Vi gælder os til at se jer alle sammen til denne smagning,
som er starten på efteråret.

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.
Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

Er du den nye brygmester??
Eller går du bare der hjemme og brygger lidt til dig selv, så
er det dig vi gerne vil i kontakt med.
Til vores Årsmøde den 22/10 2014 kunne vi godt tænke os
at lave en smagning med jeres hjemmebryg.
De først har meldt sig, men skal vi op og smage 6-8 øl,
skal der komme nogle flere frem.
Så er det din øl som vi også skal smage så meld tilbage på
martin.nygaard.diedrichchsen@ale.dk, med at du gerne vil
tage 2-3 liter øl med til smagningen, og hører hvad andre
mener om dit bryg.
Eneste krav er at du kan fortælle lidt om øllet, så som alc.
procent og type. men gerne mere.
Hvis dette skal kunne lade sig gøre, er det nu du skal
melde ind. Så vi kan se at der er nok til at vi kan få dette

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.

til at lykkes.
Ellers skal vi til at finde på noget andet. Så stødt op om
dette, så vi rigtig kan komme vidt omkring.

En kølig men hyggelig aften på Halmtovet.
Som alle smagninger, var det med spænding at vi mødtes
ved Fermentoren på Halmtovet, for at afholde København
Nords August smagning.
Vi havde valgt at lade Fermentoren finde ud af hvilke 6 øl
vi skulle smage.
Michael som var manden som var vores "vært" denne
aften startede med at fortælle lidt om sig selv, og hvorfor
han mente han viste en masse om øl.
Dagen hvor vi havde valgt at besøge Fermentoren, var en
af de dage hvor de havde "lånt" deres hanner ud. Denne
gang til det Hollandske bryggeri Het Uiltje, hvilke de øl vi
smagte os gennem også bar præg af.
på den må kom vi også godt rundt om de hollandske øl,
dog med flere andre dejlige øl.
Aften var en særdeles hyggelig en af slagsene og folk blev
også hængende et en "efter øl" på egen regning.
Du kan læse mere og se flere billeder i beretningen på
hjemmesiden.

Håber i alle har haft en god sommer.
Og husk nu er vi igang igen.

Højt Skum
Bitten Riis Thomsen

