
 

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

Denne nyhedsmail er præget af foråret. Det betyder at
vi kikker frem mod sommerens store begivenheder.

Denne nyhedsmail indeholder:

April smagning.
Øl på travbanen.
Gladsaxedagen 2017.
Ølfestival® 2017.
Spar på kontingentet.
Referat fra Marts smagningen.

Til august vil vi tage ud til et øl sted. Til denne smagning
kunne vi godt tænke som nogle ideer til hvor vi kan tage
hen.

 

Sidst men ikke mindst så kan vi godt bruge hjælp til et par
arrangementer. Vi kan godt bruge nogle der kan hjælpe
med at lave noget mad, brød eller andet spiseligt til vores
juni og November smagninger.

Samtidigt skal vi bruge nogle folk til at hjælpe til
Gladsaxedagen/Øllets dag. Arrangementet denne dag er
ikke helt på plads men 10 mand/kvinder kunne godt
bruges.

 

Skulle du sidde der hjemme og tænke jeg har en ideer eller
jeg vil godt hjælpe, så skriv til Formanden, som så bringer
det videre til arbejdsgruppen.

April smagningen bliver en smagning af dyre øl.

 

19/4 Dyre øl

10/5 Besøg af Det Lille
Bryggeri

10/6 Grillhygge

15/8 Ud af huset

26/8 Gladsaxedagen

2/9 Øllets dag

21/9 Smagning

25/10 Årsmøde / Stilarter

30/11 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.

 

PREVIEW!

http://www.ale.dk/index.php?id=18277
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.gladsaxe.dk/gladsaxedagen
http://www.ale.dk/index.php?id=999
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk


Det kommer til at forår den 19. april kl 19, på
Telefonfabrikken i det lille mødelokale.

Kim og Jerry vil finde nogle gode dyre øl, som de vil
præsentere for os.

Vi kan love at det bliver vild aften.

Prisen for denne smagning er 100,- kr.

Tilmeldingen og betaling sker her.

Sidste tilmelding er den 12/4

ØL FESTIVAL & PÅSKETRAV

 

Lunden arrangerer for første gang en Øl Festival i
samarbejde mere end 20 bryghuse.

 

Det sker den 16/4

Portene åbnes kl.11.00 og det første travløb afvikles kl.13.15.

 

I løbet af den næste måned vil vi præsenterer de mange
bryghuse på facebookside.

 

Billetpris 120,- kroner inkl. smageglas. 
Køber du inden 8. april koster billetten kun 60,- kroner.

 

Der kan købes streetfood hos trucks fra Rebel Food.
Alternativt kan du købe en god påskefrokost i vores VIP
lounge til kr. 199,-. Du booker bord på
info@eventilunden.dk.

 

Vi kårer festivalens bedste bryg kl.17.00, og der vil være lodtrækning kl.16.00
om en præmie til de gæster, som har deltaget i afstemningen.

 

Amager: 
Spørg lokalafdelingen

Ballerup: 
d. 26/04 Øl og Chokolade 
d. 23/05 Øl i det fri

Bornholm: 
d. 22/04 Bryggeri tur 
d. 12/05 Bestyrelsens
ølbattle

København: 
d. 26/04 Herrebesøg

Rødovre: 
d. 02/05 Overraskelse på vej

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 her 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=98db6c4eff
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://koebenhavnnord.ale.dk/
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/


Praktisk info:

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund
Vi åbner kl.11.00
Parkering kr. 30,-
Pensionister & børn under 18 år, fri entre
Vi modtager kontanter, dankort & Mobilepay

 

Har du spørgsmål til arrangementet kan du maile dem til os på
info@eventilunden.dk

 

Glæd dig til en hyggelig dag i Lunden.

 

Se mere på http://eventilunden.dk

Skal vi være med igen i år??

Vi har tidlige stille jer dette spørgsmål. Og der var svaret
klart: Ja, hvis vi kan få lov til at servere øl.

 

Vi har nu talt med Gladsaxe kommune om dette og fået et
ja det må I godt.

 

Derfor vil vi nu lige hører jer igen om I forsat mener vi
skal arbejde videre med at deltage med en infobod, hvor vi
kan servere nogle smagsprøver og fortælle lidt om
foreningen.

Det kan være vi finder på noget sjovt, hvis der er nogle af
jer som har en god ide.

 

Men vi skal fortælle kommunen om vi vil deltage, og
derfor kunne vi godt tænke os kende jeres svar:

Opret din egen spørgeundersøgelse til brugerfeedback

http://eventilunden.dk/portfolio/lundens-ol-festival/
https://da.surveymonkey.com/mp/customer-satisfaction-surveys/


Så er nærmer tiden sig kræftigt til foreningens helt store
begivendhed nemlig Ølfestival® 2017.

I år bliver den igen afholdt i
LOKOMOTIVVÆRKSTEDET, Otto Busses Vej 5A,
2450 København SV.

Det hele forgår den 18-20. maj.

Du kan læse meget mere om hvad der sker samt hvordan
du køber billetter på www.beerfestival.dk

Husk at få købt billet til ølfestival® 2017, men vil du være
helt sikker på ikke at stå i kø, kan du melde dig som
frivillige.

Læs meget mere om det at være frivillig på Ølfestival®
2017 på www.beerfestival.dk eller følg linket her til
tilmeldingen https://ale.nemvagt.dk/login 

KAMPAGNE 2017 BS

Tilmeld dig BetalingsService (BS), hvis du ikke allerede
er det, og få forlænget dit medlemskab med 2 måneder.

Eksempel:Skal dit kontingent fornyes til 1. maj 2017 og
du tilmelder dig BetalingsService nu, så bliver du først
opkrævet dit kontingent næste gang den 1. juli 2018.

 

Frivillig på ØlfestivalenFrivillig på Ølfestivalen

http://www.beerfestival.dk/
http://www.ale.dk/www.beerfestival.dk
https://ale.nemvagt.dk/login
https://www.youtube.com/watch?v=nj_LBNd3mNg


Hent app på BetalingsService hjemmeside.

Når appen er installeret og du er oprettet, så vælger du ny
regning og de informationer du skal bruge fra os er:
PBS-nummer: 03239128 og Debitor gruppenummer:
00001.

 

Du kan også vælge at logge dig ind på ale.dk:

Når du er logget ind vælger du BetalingsService i venstre
menu og klikker på BS logoet. Så er det meste udfyldt og
mangler bare dit cpr.nummer og kontonummer.

Når vi modtaget besked fra NETS om, at din BS
tilmelding er gået igennem, rykker vi dit medlemskab 2
måneder frem og sender dig en DØE nøglering med
oplukker og den lille bog Det danske Ølsprog.

Tilbud til alle, som er tilmeldt BS!

Kommer du på Ølfestival ® 2017 kan du pr. dag hente 2
ekstra poletter til en værdi af 25,00 kr. på Danske
Ølentusiasters medlemsstand.

 

Kampagnen gælder fra 1. april og frem

Torsdag den 23. marts 2017 var det blevet tid til at afholde
vores marts smagning.

Denne gang var temaet Smag og øl, hvilke havde fået
nogle "gamle" medlemmer til at kommer frem igen.

Peter som stod for denne smagning havde valgt at vi skulle
ligge ud med en hjemmebagt hindbærtærte, hvor til vi fik
3 forskellige øl.

Derefter stod den må 3 forskellige hjemmebagte  brød,
hvor vi kunne nyde 2 dejlige øl til.

Som en lille ektra smag fik vi serveret noget finsk lakrids,
med en lakridsporter til. Hvilke ikke faldt I alle smag.

Sidste men ikke mindst var der en dejlig
hjemmebagt chokolade brownie, hvor de tunge øl blev
serveret til.

Man kan sig at vi blev forkældet med noget hjemmebag,
og 10 dejlige øl.

Du kan læse om de 10 øl på hjemmesiden.

https://www.betalingsservice.dk/produktoversigt/download-betalingsservice-app
http://www.ale.dk/login/login/
http://www.ale.dk/index.php?id=18259


Alle deltagerne kunne da også tilslutte sig at det var et
super arrangement Peter havde fået sat sammen.

Så er foråret kommet og nu nærmer vi os Festival og
mange andre oplevelser. Så husk at meld dig til nogle af de
godt øloplevelser, og giv gerne en hand med der hvor du
kan.

Højt Skum

 

Formand 
Bitten Riis Thomsen

 


