PREVIEW!

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

14. maj Smagning
22-24. maj Ølfestival
14. juni Smagning med mad
21. august Smagning

Denne nyheds mail indeholder:
Maj smagningen 2014.
Referat fra smagning i april 2014.
Ølfestival.
Juni smagningen 2014

23. august Gladsaxedag
6. September Øllets dag
23. september Smagning
22. oktober Årmøde og
smagning
20. november Julefrokost

Maj smagningen bliver med temaet Trappistøl.
Trappistøl er øl fra Belgien og Holland, der udelukkende
brygges på trappistklostre af munkene eller under
munkenes vejledning. Der findes i alt syv
klosterbryggerier, der må kalde deres produkter trappistøl.

Med forbehold for
ændringer.

Den finder sted den 14. maj 2014 kl. 19.00 i "Borgernes
Hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.
Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.
Du kan tilmelde og betal for denne smagning her.
Det er sidste mulighed den 13. maj 2014, for at tilmelde
sig smagningen.
Vi håber at ser rigtig mange af jer, til denne smagning.

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.

Amager:
d. 15/5 Kender ikke
programmet.
Ballerup:
d. 15/5 Øllaboratoriet Per
Jørgensen.
Bornholm:
d. 07/06 Ølsmagning af
hvedeøl, vi starter med grill.
Den 22/4 Sket det i lokalafdelingen København Nord at
alle rekorder blev slået. Hele 37 medlemmer mødte op til
vores smagning.

Frederiksberg:
d. 19/05 Temasmagning
"Humle".

Vi var forberedt på at det kunne blive en af de helt store da
vi havde inviteret Danske Ølentusiasters æresmedlem
Carsten Berthelsen, til at komme at holde et lille fordrag
om øl i mellemeuropa.

København:
d. 12/11 Udflugt til amager
Brughus

Carsten havde taget 7 god øl med fra udvalgte steder i
europa. Mens vi smagte på disse øl fik vi en fortælling om
byen og området øllen kom fra.

Rødovre:
d. 14/06 I røg og damp.

Det var en utrolig spændende og levende fortælling vi fik
til denne smagning.
Inde på beretningen fra april smagningen, kan du se hvilke
øl der var tale om, læse mere om smagningen og se flere
billeder.

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.
Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

Tag med til Danmarks største legeland for ølentusiaster.
Ølfestivalen som afholdes af Danske Ølentusiaster er en
vidunderlig oplevelse, der kan smages på så mange øl som
dit ølhjerte begærer. Der snakkes med brygmestre,
ølsamlere, ølentusiaster og andet godt folk.
Tag til fordrag, gå en tur ved Carlsberg elefanterne eller

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.

bare sæt dig med dit smageglas og nyd en god øl. Der er
noget for enhver. Det er sidste gang Ølfestivalen bliver
afholdt i de historiske tapperihaller hos Carlsberg. Så vil
du opleve den helt specielle atmosfære der er omkring
tapperihallerne, så er det nu du skal købe billet eller melde
dig som frivillig.
Ølfestivalen er bestemt et besøg værd!!
For mere information læs på beerfestival.dk

Sæt allerede kryds i kalenderen Ølfestival i 2015 og 2016.
Det er sidste gang at Danske Ølentusiaster afholder
ølfestival i Tap1. Men lokalerne for ølfestivalerne i 2015
og 2016 er på plads.
Danske Ølentusiaster har forhåndsreserveret datoerne
28.-3o. maj 2015 og 19.-21. maj 2016 i
Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej, 2450 København
SV.
Det mere end 100 år gamle Lokomotivværksted på 10.000
m2 ligger et stenkast fra Københavns centrum, næsten ved
siden af Fisketorvet.
Lokomotivværkstedets gulv til loft-vinduer samt
tagkonstruktionen af træ og glas giver et flot lysindfald fra
8 meters højde. I dette rå univers er det kun fantasien, der
sætter grænser for brugen af hallen. Midt i byen og
alligevel tæt på naturen. Lokomotivværkstedet har
derudover sin egen oase på 6.000 m2 i form af en stor
have med pavilloner.
Som noget nyt i år vil vi have plakaten for ølfestivalen i
2015 være klar på ølfestivalen i Tap1 i år.

Juni smagning er fastsat til at være en rigtig gang
sommerhygger med grill og det hele.
Den finder sted den 14. juni 2014 kl. 13:00 i
"Tyrolerhuset" på Nybrovej 315, 2800 Lyngby.

Så er det ved at være sommerferie, hvilke betyder at vi vil
mødes for at ønske hinanden god sommer.
Det vil ske med maner. Vi samles ved Tyrolerhuset. Det
vil vi så starte med at smage på et par gode og lidt
specielle øl.
Herefter vil vi få noget mad på grillen, som så selvfølgelig
skal skylles ned med en kold fadøl.
På denne måde vil vi hygge til der enten ikke er interesse
for mere hygge eller vi er løbet tør for øl.
Da vi har valg at ligge dette på en lørdag, og det handler
mest at hygge med andre øl interesset, er det også muligt
at tage hele familien med denne dag.
Derfor er det muligt at købe billetter både med øl og uden
øl.
Prisen for at deltage er 150,- kr. for Mad og Øl (100,- kr.
kun for Mad), som betales ved tilmeldingen.
Du kan nu tilmelde dig denne smagningen vil komme her.
Det er sidste mulig den 9. juni 2014 til at tilmelde sig
smagningen.
Vi gælder os til at se jer alle sammen til denne gang
sommerhygge.
Godt sommer til jeg alle !!!
Højt Skum
Bitten Riis Thomsen

