
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Januar smagning
Beretning fra november smagning

Skulle du bare side med en ide til en smagning, men ikke
rigtig have mod på at gå med i bestyrelsen, så skriv også
til Formanden, som så bringer det videre til bestyrelsen, og
vi kan sammen få ideer bragt til live.

Den 29 januar 2020 kl. 19:00 er det tid til året første
smagning.

Januar smagningen tager udgangspunkt i begrebet
”komplementærøl”. Komplementære størrelser er to sider
af samme sag men kan aldrig fastholdes samtidig. Sigtet er
at præsentere en række nyfortolkninger eller nydannelser
af kendte klassikere gennem tiden.

Vi vil lægge ud med et prøvebryg af Chresten Jacobsens
ale i Brolæggerstræde omkring 1830. I fællesskab vil vi
undersøge om I.C. Jacobsens undergærede øl fra 1847
trods fermenteringsforskellen byggede videre på dette
fundament.På samme måder vil vi gennem nogle nedslag
se på, hvordan f.eks. nye idéer, afgifter og brygmetoder
kan have reformeret kendte øltyper.Særlig tydeligt bliver
det med ølrevolutionen for 20 år siden. IPA’en har siden
foretaget adskillige knopskydninger og belgisk bryg er
blevet mere humlet. Der er mange eksempler.

Kom og leg med den 29. januar! Henning Hansen og
Allan Henriksen står for løjerne.

Tilmeldingen sker her.

 

29/01 Januar smagning

22/02 Feburar smagning

14/03 DM i blindsmagning

21/03 Generalforsamling

26/03 Marts smagning

29/04 April smagning

14/05 - 16/05 Ølfestival

28/05 Maj smagning

20/06 Sommerhygge

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.

Regionen: 
   21/03 - Bustur til
Generalforsamling 
   14/03 DM i Blindsmagning

Amager: 
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Sidste tilmelding er den 22/01

Den 27. november mødte 10 medlemmer op på
telefonfabrikken til en omgang jule hygge med masser af
øl.

Som til næsten en hver anden julefrokost/middag, blev der
her serveret en stor mængde mad, som vi skulle kæmpe os
igennem.

Til alt den gode mad fik vi også nogle øl. Det blev til hele
12 forskellige. Planen havde dog været 10 men da
formanden ikke havde kunne tælle da hun købte ind havde
hun købt 11, og så have Tonny og Pernille taget en
hjemmebryg med også.

Læs mere og se billeder på hjemmesiden

Slutlig vil jeg sige Tak for et spændende år. og vi glæder
os til at se jer til arrangementerne i 2020

Og HUSK det er dig der skal være med til at skabe
aktiviteterne i din lokalafdeling. Så endnu engang kom
med ideer og forslag, samt vær med til at give en hånd.

Højt Skum, God jul og godt nytår

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

   04/01 - Nytårs taffel 
   01/02 Vinterøl

Ballerup: 
   Spørg i lokalafdelingen

Bornholm: 
   17/01 - Stærk øl over 9% 
   14/02 Ratebeer - Untapped

København: 
   25/01 - Udflugt til fØLS

Rødovre: 
   13/01 - Gæt en øl

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.
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