
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Juni smagning. 
Hjælp lokalafdelingen.
Ølfestival.
Beretning fra April smagning.

____________________________________________

PRISEN ER SAT NED, DA VI HAR FÅET EN MASSE
ØL.

27 juni 2015 - 13:00 til ca. 20:00

Juni smagningen er fastsat til at være en rigtig gang
sommerhygge med grill og det hele.

Den finder sted den 27. juni 2015 kl. 13:00 i "Tyrolerhuset"
på Nybrovej 315, 2800 Lyngby.

Så er det ved at være sommerferie, hvilke betyder at vi vil
mødes for at ønske hinanden god sommer.

Det vil ske med maner. Vi samles ved Tyrolerhuset. Der vil
vi så starte med at smage på et par gode og lidt specielle øl.

Herefter vil vi få noget mad på grillen, som så selvfølgelig
skal skylles ned med en kold øl.

 

27. juni Sommerhygge

27. august Smagning

5. september Ølletsdag

29. september Smagning

21. oktober Årsmøde

19. november Julefrokost

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: 
d. 13/06 bustur på Hornbeer

Ballerup: 
d. 16/06 Københavnertur

Bornholm: 

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=14955
http://tyrolerhuset.dk/
http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=nybrovej+315&from=
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=999
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93
http://www.ale.dk/index.php?id=291


På denne måde vil vi hygge til der enten ikke er interesse
for mere hygge eller vi er løbet tør for øl.

Da vi har valg at ligge dette på en lørdag, og det handler
mest at hygge med andre øl interesseret, er det også muligt
at tage hele familien med denne dag.

Derfor er det muligt at købe billetter både med øl og uden
øl.

Prisen for at deltage er 100,- kr. for Mad og Øl (50,- kr. kun
for Mad), som betales ved tilmeldingen.

Tilmeldingen forgår her.

Det er sidste mulighed den 17. juni 2015 for at tilmelde sig
smagningen.

Vi gælder os til at se jer alle sammen til denne gang
sommerhygge.

____________________________________________

Så er der brug for dig!!!

Som du allerede har kunne læse så skal vi holde sommer-
grill den 27/6. Her kunne vi godt bruge nogle der gad
hjælpe med at lave en spændende salat, eller bage et
lækkert brød.

Så tænker du sikker hvem skal betale, det gør
lokalafdelingen selvfølgelig. Du skal blot aflevere en
kvittering og et kontonummer til smagningen så får du
pengene retur.

Skulle du sidde og tænke det var dig der skulle tage en af
disse opgaver, så skriver du til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk og han vil kordinere
hvem der gør hvad.

Har du en ide?

Som du kan se af kalenderen skal vi have en smagning den
27 august. Her kan du påvirke hvad emnet skal være. Kom
med en ide og vi vil hjælpes af med at få den gennemført.

d. 21/08 Bornholmsk
håndbryggerøl

Frederiksberg: 
d. 11/06 Beer walk

 
København: 
Spørg i lokalafdelingen 

 
Rødovre: 
d. 20/06 TDB-ølsmagning
og Grill-hygge

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.

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=cdfd174ee4
mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=11494
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://koebenhavnnord.ale.dk/


Sidder du med den perfekte ide til en smagning, så skriv til
bitten.riis.thomsen@ale.dk.

____________________________________________

Danmarks største legeland for ølentusiaster er nu afsluttet.
Ølfestivalen som blev afholdet af Danske Ølentusiaster var
en vidunderlig oplevelse. der blev smagt på mange øl og
der blev snakket med brygmestre, ølsamlere, ølentusiaster
og andet godt folk. 

Vi kunne se at rigtig mange af lokalafdelingens medlemmer
var et smut forbi. Og igen i år så vi også rigtig mange
frivillige som kom fra København Nord. 
I den anledning vil vi gerne takke dem der var i
lokomotivværkstedet i løbet af weekenden.

Skulle du være så uheldig at du ikke lige nået at opleve
dette år festival, så er der muligheden der igen i 2016. 
I 2016 bliver det også i lokomotivværkstedet, at festivallen
afholdes. Det hele kommer til at forgå fra den 19/5-21/5
2016. Så sæt kryds så du også kommer afsted i 2016, enten
som gæst eller som frivillig.

Vi glæde os allerede til næste år 

Se og læs mere om 2015 festivallen, og hold øje med hvad
der sker i 2016, på beerfestival.dk

____________________________________________

mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://beerfestival.dk/


Den 19. maj mødte 13 medlemmer op til maj måneds
smagning. Denne gang var det Kim og Jerry der stod for
dagen. Emnet var øl Quiz, så vi startede med at dele os ved
3 borde, således at hvert bord var et hold.

Men for ligesom at starte legen godt fik alle deltage en start
øl, mens reglerne blev forklaret.

De var nu meget enkelt, der ville kommer 3-5 spørgsmål i
forskellige kategorier, så som hvem, hvad ,hvor osv.

Under hver kategori var der så en øl som man kunne få
ekstra poine for at gætte.

Således kunne vi hele aften svare på lette og svære
spørgsmål om øl og ting relateret til øl.

Halvvejs var der en lille pause, selvfølgelig men en lille øl
til. Anden halv del af Quisen blev også afsluttet med en øl,
mens resutatet blev talt sammen.

Det svære kan jeg ikke huske hvem der var på hold
sammen, derfor vælger jeg ikke at skrive noget om hvem
der vandt. Men vinderholdet fik lidt forskellige øl med
hjem.

Du kan se flere billeder og læse spørgsmålene under
beretningen på hjemmesiden.

________________________________________________

Sommeren er kommet, så håber vi der bliver tid og vejr til
at nyde en øl i haven.

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

 

http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=54327&md5=61ae5966c8492ecc254ca6fe6f715c8a2c40f4a4&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://typo3.ale.dk/index.php?id=14957

