
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

November smagning.
Kom til julemarket i Borgernes Hus.
Referat fra årsmøde og smagning i oktober.
Idéer til 2014.

Så er det ved af være tid til at slutte året. Det vil ske til
vores novembersmagning, som finder sted den 28.
november kl. 19:30 i "Borgernes hus" på Søborg
Hovedgade 79, 2860 Søborg. 

Julen sig nærmer.....

og derfor vil vi smage et udvalg af de juleøl, du kan købe i
de danske supermarkeder. 

Du kan derefter vælge lige den juleøl du holder af, og vil
byde dine gæster her i julen.

Det vil koster 100,- kr. at deltage i smagningen.

Du kan nu tilmelde dig denne smagningen her.

 
Det er sidste mulig den 25. november 2013 til at tilmelde
sig smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til årets sidste smagning
sammen med os.

 

28. november Smagning

30. november Julemarket

1. December Julemarket

22-24. maj Ølfestival

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!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=12452
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=02a21169d1
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://beerfestival.dk/
http://www.ale.dk/index.php?1097&backPID=22&tt_products=190
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://kongenslyngby.ale.dk/


 

Vi har i år mulighed for at deltage i Borgernes hus
julemarked den 30. november og de 1. december. Begge
dage fra kl. 10-15.

Vi vil prøve at lave en lille info bod, hvor vi vil dele
smagsprøver ud og fortælle om vores dejlige forening.

Til dette skal vi bruge netop dig!!!

Vi skal have nogle til at komme og hjælpe os, så dette kan
blive muligt. Det er en enestående chance for at vise os og
blive flere til vores smagninger. Samtidigt vil du få en
hyggelig dag med andre ølentusiaster.

Hvis du kan bruge et par timer på at fortælle om det gode
øl og en velsmagende forening, så er det dig vi skal bruge. 
Skriv til martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk for så finder
vi ud af hvad tid og hvornår du skal være med til at
hjælpe.

P.S. kan du kun 1 timer er det også fint, alle kan bruges.

 

Oktober et tiden hvor vi skal se tilbage på året der er gået
samt kikke frem ad. Dette skete på årsmødet, og i år fandt
det sted den 28/11.

Der var mødt 17 medlemmer op og så var Lars B.
Jespersen fra regionen og Poul-Erik Jensen fra
Landsbestyrelsen mødt op.

Jeg vil her kun lige rise de væsenlige ting op. Du kan læse
et længere referat af hele årsmødet på hjemmesiden, her

Men jeg vil da lige nævne at Bitten Riis Thomsen blev
genvalgt til Lokalformand. Ellers vil lokal afdelingen
arbejde videre som den har gjort tidligere.

En af de ting der ellers var oppe at vende var navnet på
lokalafdelingen. Det er således at de har været flere der
har spurgt til hvorfor vi hedder Kongens Lyngby, når vi nu
dækker et så stort område og ikke længer holder til i

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.

 

mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
http://typo3.ale.dk/index.php?id=12443
https://www.facebook.com/DOEKongensLyngby


Lyngby. 
Derfor var der kommet et forslag om at vi skulle ændre
navnet til København Nord.

I forsamlingen var der stemning for at vi valgte at gå
videre med denne navneændring, da det er noget der skal
vedtages at regionen og Landsbestyrelsen. 
Derfor blev arbejdsgruppen omkring lokalafdelingen bedt
om at sende ønsket videre. 
Og det kan siges at hverken Lars eller Poul-Erik kunne se
problemmer i dette, så vi må bare afvente den endelig
beslutning om dette.

Eller var det store samtale emne til årsmødet hvordan vi
bliver flere til vores smagninger. Og dette kom der ikke
rigtig nogle løsning på. Men alle blev opfrodret til at tage
et medlem i hånden og med til næste smagning i
november.

 

Efter årsmødet var det så til til en smagning i særklasse. Vi
havde fået Indslev Bryggeri til at komme med 7 øl fra
deres to mærker.

Således kom vi igennem et bredt udvalg af bryggeriets
dejlige øl, mens vi fik en del historier om hvordan
bryggeriet var opstået og kommet gennem de mange år.

Vi hørte blandt andet om hvordan bryggeriet startet helt
tilbage i 1897. Og hvordan de gennemåren er gået fra at
lave hvidtøl til bønderne på de lokale gårde, over at være
tapperi og øldeport. For til sidst lukke ned, for at det i
2005 igen kunne bliver bryggeri nu med hvede øl. 
Derefter hørte vi også om at de jo nu har fået Ugly Duck
ind under sig, som jo er nogle af de øl Danskerne bedst
kan lide nu.
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Claus som var kommet fra Fyn fortalte godt og dejligt om
hele forløbet og de øl vi kom igennem, samtidigt var der
mange spørgsmål fra medlemmerne som han også svarede
fornemt på.

En super smagning, og et tak skal lyde til alle der var der.

Vil du læse mere og se flere billeder fra denne gode og
dejlige smagning så klik her.

 

Som sagt til årsmødet er det nu du skal komme med ideer
til smagninger, som vi så kan arbejde videre med.

Vi vil gerne have ideer og forslag til, hvordan vi skal få
selve smagningen til at forløbe og med hvilke typer tema i
ønsker jer

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

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.

 

Højt Skum, og tak for et dejligt årsmøde

Bitten Riis Thomsen
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