
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

Smagningen i August 2013.
Brug sommer på et besøg.
Hjælp på øllets dag 7-9-13.
Årsmøde 2013.
Efterårets program.
Referat fra Smagning i juni.

Det vil foregå torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00.

Stedet bliver Bunker Beer, Edvard Griegs Gade 14-16,
2100 København Ø (2 min. gang fra svanemøllen station).

Emnet for denne smagning er: Besøg hos Bunker Beer.

Når nu sommerferien er ved at være brugt, er det dejligt at
vi kan mødes over noget godt øl.

Denne gang Mødes vi inde hos Bunker Beer.

Ølsmagning vare en time med 5 forskellige øl på
programmet krydret med lidt ølforedrag.

Prisen er 100,- kr

For dem der har lyst har vi muligheden for at vi
efterfølgende gå på Svane Pub og spiser Stægt Flæsk, for
egen regning.

 

29. august Smagning

7. september Øllets dag

25. september Smagning

29. oktober Årsmøde

28. november 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.

 

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.

Så hold øje
med: kongenslyngby.ale.dk

 

 

PREVIEW!
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Du kan tilmelde dig her, hvor du også betaler.

Du skal have tilmeldt dig inden den 26. august 2013, for at
kunne komme med.

Vi glæder os til at se dig!!!

 

I år afholder Danske Ølentusiaster også Øllets dag. Og
Lokalafdelingen Kongens Lyngby arbejder på at få et
arrangement op og stå, så vi kan få lavet reklame for
foreningen.

Vi er ikke så langt med hvordan det hele vil komme til at
forgå, men 2 ting har vi helt på plads.

Det kommer til at forgå lørdag den 7. september
2013 (7-9-13) 

Vi skal bruge alle kræfter. Så kunne du tænke dig at
hjælpe lidt til med at servere smagsprøver, dele
foldere ud og meget mere denne dag. Alt kan bruges
om du kun kan hjælpe en time eller hele dagen. 
Så der er ikke mange undskyldninger. Skriv til
bitten.riis.thomsen@ale.dk som vil samle sammen
og skrive ud til jer hvor og hvornår der skal bruge
hjælp.

Vi håber rigtig mange af jer vil hjælpe denne dag, således
at det kan blive en let opgave for alle. I flok kan vi løfte
sammen.

Hvis der mod forventning ikke skulle være nogle der gider
bruge lidt tid denne dag, vil vi stoppe arbejdet, så vi ikke
bruger spildte kræfter.

 

Årsmødet finder sted den 29. oktober kl. 18:30 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg. 

Dagsorden på lokalafdelingens årsmøde er:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Lokalafdelingen

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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3. Valg af Lokalafdelingensformand
4. Valg af Lokalafdelingensnæstformand
5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af menige bestyrelsemedlemmer (antal afgjort i

punkt 5)
7. Eventuelt

Vi regner med at være igennem denne dagsorden kl.
19:00, derfor har vi inviteret Indslev Bryggeriet til at
afholde en smagning.

Selve årsmødet er gratis at deltage i, mens det kosteer
125,- kr. at deltage i smagningen.

Du kan allerede nu tilmelde dig enten årsmødet eller
årsmødet og smagningen her.

 

Som i kan se, er datoerne for resten af året sat. Og som det
fremgår af kalenderen, er der næsten også planlangt, hvad
der skal ske ved de forskellige smagninger.

Den eneste, der ikke helt er planlangt endnu, er
smagningen i november. Vi tænker, at det nok bliver noget
med juleøl. 
Men vi vil gerne have ideer og forslag til, hvordan vi skal
få selve smagningen til at forløbe.

Det kan evt. være der sidder en af jer der har lyst til at stå
for at finde nogle gode og anderledes jule øl, eller en der
ligger inde med en helt ny vinkel på, hvordan vi skal
komme gennem juleølene.

Hvis du skulle sidde og tænke "jeg her da lige ideen" hører
vi meget gerne fra dig. 
Du kan sende en mail til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk eller komme med dine
ideer ved næste smagning.
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Lørdag den 22/6 kl. 13 mødte 15 glade mennesker op ved
Tyrolohuset i Lyngby, for at hygge sig med noget godt øl
og lidt grill.
selv om stedet var blevet flyttet lidt rundt, da vi havde haft
svært ved at få det hele til at gå op med andre løsninger,
fandt alle frem til dette arrangement. 
Det var ca. 10 medlemmer, som var til øl og så nogle der
enten skulle køre eller var få små til rigtig at drikke øl.

Efter en lille smag på den fadøl, der var bragt med, fik vi
startet grillen op, og den kunne så stå og blive rigtig klar
imens vi gik over til de 5 flaske øl, som var taget med til
selve smagningen.

Øllene vi smagte var følgende:

Børrebro bryghus Stuykman Wit
Weihenstephaner Weiss
Engel Hefeweizen Hell
Engel Hefeweizen Dunkel
St. Feuillien Biere Blonde

Hvis du vil se flere billeder eller læse mere så gå ind i
vores arkiv og se hele artikkelen.

 

Højt Skum, og god sensommer

Bitten Riis Thomsen
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