
 

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

Vi er forsat ramt af aflysninger pga. COVID-19. Og som
situationen er lige nu vil vi heller ikke afholde vores jule
hygge arrangement den 2/12. 

Bestyrelsen vi snart kikke på hvad vi vil forsøge at ligge
op til at smagninger næste år, så skulle du sidde med en
ide til en smagning eller andet du syntes vores
lokalafdeling skal kikke på, så skriv også til
Lokalafdelingen.

i det her nyhedsbrev kan du læse lige tom:

Årsmødet
Ølvalget
Årets Danske Bryggeri

Vi ville også gerne høre fra dig hvis ud kender til et godt
ølsted i vores område. Således at vi kan få
godeoelsteder.dk til at blive endnu bedre.

Den 21. oktober 2020 - 18:30 blev lokalafdelinges
årsmøde afholdt på Telefonfabrikken.

For lige at næve hovedpunkterne her i mail kan det siges
kort at der ikke var det store oppe og vende på årsmødet.

Således var der genvalg til hele bestyrelsen, og beretning
og regnskab blev godkendt.

Igen i år valgt medlemmerne af indstille People Like Us til
året bryggeri.

du har mulighed for at læse hele referatet her.

 

  02/12 AFLYST Julehyggesmagning

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: https://www.ale.dk/koebenhavn-
nord

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.

 

PREVIEW!
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Danske Ølentusiaster afholder i efteråret 2020 et ølvalg.

Men ikke et hvilken som helst ølvalg. 
Vi skal smage og stemme os til danskernes foretrukne
IPA-type.

Danske Ølentusiaster har i samarbejde med Skanderborg
Bryghus og North Retail fået brygget tre forskellige
IPA'er.

Øllene kan fra uge 36 købes i Salling og udvalgte
Dagrofa-butikker.

Du kan stemme på din favorit øl fra lørdag d. 5 september
til fredag d. 4 december 2020. 
Dette gøres på hjemmesiden: https://Ølvalg.ale.dk/, hvor
det også er muligt at læse meget mere om øllene og
ølvalget

De tre kandidater er:

DEN LANGE SØREJSE 
En klassisk engelsk IPA, der med sine engelske humler
giver krydrede smagsnoter og efterlader en rundhåndet
bitterhed på tungen i lang tid.

DE BITRE HUMLER 
En læskende US West Coast IPA med masser af
amerikansk humle, der giver den en smag af grapefrugt og
sommer på stranden.

DEN NYE HUMLEJUICE 
En gylden, hazy US New England IPA, der minder om
eksotiske frugter, der køler om sommeren og smager af sol
hele året rundt.

Årets danske Bryggeri 2020 findes ved afstemning blandt
Danske Ølentusiasters medlemmer i november. Hvert
medlem må stemme én gang. Prisen overrækkes på det
vindende bryggeri i december. Det er kun bryggerier, der
er indstillet af en af Danske Ølentusiasters 50
lokalafdelinger, der er i opløbet til prisen.

Læs mere om Årets danske Bryggeri her.

http://www.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=87920&md5=ae151ad456d21ad33065fdfa4f5fae21a2594885&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Den 21. oktober 2020 - efter årsmødet, kunne vi byde
Gamma Brewing Company velkommende til en lille
hyggelig smagning.

Gamma laver en masse frisk humlet øl, men også lidt
andet

Du har mulighed for at læse mere om smagningen og
øllene her.

Vi håber i alle klare jer gennem disse tider og vi vil som
sagt gerne have ideer og forslag til der arbejde der sker i
foreningen, i det kommende år.

Samtidigt vil vi sige tak for dette mærkelig år, og glæder
os til næste år hvor vi forhåbentlig for gang i mange gode
smagninger

Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

 

http://www.ale.dk/index.php?id=23318

