
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

April smagningen.
Referat fra marts smagningen.
Datoer og steder på plads.
Ølfestival 2016.
Frivillige på Ølfestivallen 2016.

Skulle du sidde der hjemme med ideer, som du mener vi
skal tage til os i lokalafdeling, så tøv ikke. Du har altid
mulighed for at give dine indput. Skriv om din ide til
Formanden, som så bringer det videre til arbejdsgruppen.

Vi vil allerede nu gøre lidt reklame for april smagningen.
Eddie er en af ølverdens helt store underholdere. Så køb
billet til aprilsmagningen allerede nu.

Det forgå den 20 april 2016 - 19:00 til 22:00

Den finder sted den 20. april 2016 kl.
19:00 i Telefonfabrikken's Fællesrum, Telefonvej 8, 2860
Søborg.

Eddie er en Amerikaner med stor A. Han vil komme og
fortælle om det lille bryggeri der efterhånden er vokset sig
stort.

Jeg er sikker på der vil komme mange andre historier frem
under hans besøg.

Eddie har en humoristisk måde at fortælle på. Så jeg tror at
vi får rørt lattermusklen.

Smagningen koster 150,- kr. at deltage.

 

20/4 Besøg ude fra

11/5 Smagning

19-21/5 Ølfestival

16/6 Grill-hygge med mad

18/8 Besøg på Taphouse

27/8 Gladsaxedag

3/9 Øllets dag

21/9 Smagning

20/10 Årsmøde

1/12 Jule-hygge med mad

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: 
????????
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Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 15. april 2016 for at tilmelde
sig smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til smagningen.

Som i kan se under kommende arrangementer er der nu
styr alle datoer i 2016.

Vi har fået bekræftet lokaliteterne. så nu skal vi bare lige
have styr på emne. Så sidder du med nogle ideer, så er det
nu du skal komme frem med dem. Dette gøres som altid til
bitten.riis.tomsen@ale.dk

 

Her skal nævnes at vi gerne vil have en masse hjælpende
hænder til Gladsaxedagen så meld jer allerede nu til
formanden på mail bitten.riis.thomsen@ale.dk 

Den 30. marts var det tid til vores marts smagning. Emnet
for denne smagninge var forårs/påskeøl.

10 medlemmer havde valgt af tilmelde sig denne dejlige
smagning.

Peter, som stod for dagen, started med at sige at det var et
bredt udvalg af øl typer, da der ikke er en klar definition af
en påske øl.

Aften gik med masser af hygge mens vi smagte os gemme
nogle dejlige øl. Der blev talt rigtig meget om de
forskellige øl, samt andre øl som de forskellige deltager
anbefalet hinanden.

Vi du se billeder og læse mere om dagen, så klik ind på
beretningen.

Ballerup: 
d. 12/04 Hornbeer på besøg

Bornholm: 
d. 19/03 Kontinental 
d. 08/04 Ølbanko

Frederiksberg:
d. 30/04 Frokost på Nha
Tanng

København: 
d. 12/04 Skotsk og italiensk
ølsmagning 
d. 05/05 "De røde
Lejesvende"

 
Rødovre: 
d. 08/03 Ølrafling 
d. 09/04 Skole-mad i skråle-
køkkenet

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 logo her under
og du kommer ind på siden
hvor du så kan "syntes godt
om" siden for at få nyheder
og opdateringer.
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Tag med til Danmarks største legeland for ølentusiaster.
Ølfestivalen som afholdes af Danske Ølentusiaster er en
vidunderlig oplevelse, der kan smages på så mange øl som
dit ølhjerte begærer. Der snakkes med brygmestre,
ølsamlere, ølentusiaster og andet godt folk.

 

Tag til fordrag eller bare sæt dig med dit smageglas og nyd
en god øl. Der er noget for enhver.

 

Billetsalget  har været igang længe og der er allerede solgt
flere billetter end sidste år på det her tidspunkt.

 

Ølfestivalen er bestemt et besøg værd!!

 

BEMÆRK I ØVRIGT AT DER ER SKET FLERE NYE
TILTAG TIL FESTIVALLEN 2016. For mere information
læs på beerfestival.dk.

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.

 

http://typo3.ale.dk/index.php?id=31


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

 

Du tilmelder dig på ale.nemvagt.dk.

nu kom vi  til endnu et stor arrangement, der hvor vi får
super fint besøg.

 

Glæder os til at se jer alle sammen.

 

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

 

http://ale.nemvagt.dk/

