
 

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

Så åbner landet sig rigtig igen, og derfor skal vi på tur ud i
landet. 
Samtidigt kan vi afsløre datoerne for resten af 2021.

Vi er forsat ramt af COVID-19. Og som situationen er lige
nu vil det betyde man skal have Corona-PAS for at deltage
i arrangementer.  Vi vil jo forsat følge de regler der er og
ellers tage bedst muligt hensyn til smitterisikoen.

Bestyrelsen har som sagt sat datoerne for efteråret, men vi
savner nogle ideer til hvad vi skal have af emner. 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:

August smagning
Ølletsdag
Ølfestival

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.

Så er datoen sat for vores august smagning, og emnet
bliver en byvrandring.

Det vil ske den 24/8 -2021 kl 19:00.

Et af vores medlemmer, Jep, har tilbudt at lave en lille
byvrandring i København.

Vi vil undervejs besøge "vandhuller".

 

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.

 

http://www.ale.dk/index.php?id=23903
mailto:lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk
https://godeoelsteder.dk/?lokalafdeling=k%C3%B8benhavn%20nord
http://www.ale.dk/koebenhavn-nord
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/


Planen er ikke helt fast endnu, men vi regner med at
komme forbi disse steder:

Dispenary
People Like Us
Brus
Ølbaren

 

Planen er vi hvert sted vil få serveret stedet udvalgte øl når
vi kommer og hører lidt om stedet og øllet.

Der vil være tid hvert sted til at købe en øl mere og drikke
hvis man ønsker dette.

Da vi vil sidde inde på offentlig værtshus skal man
selvfølgelig have Coronapas, for at kunne komme med
rundt.

Vi mødes kl 19:00 på Dispenary, Nørrebrogade 184, 2200
København N.

For at deltage skal ud tilmelde dig og betale 100,- kr. her,
inden den 20/8.

Den 4/9-2021 er det øllets dag. og i år sker der igen lidt i
omkring os.

Særligt vil vi henlede opmærksomheden på Copenhagen
Beer Weeks Øltorv, hvor Danske Ølentusiaster vil være
med midt i København.

Har du som medlem lyst til at være en del af de vores
frivilligkorps på Øltorvet kan du tilmelde dig som frivillig
her. Som frivillig bliver du inviteret med til en stor
afsluttende fest for alle bryggerier og frivillige. Har du
spørgsmål, så kontakt tovholder Bitten R. Thomsen på
bitten.riis.thomsen@ale.dk.

Læs mere om Copenhagen Beer Week her.

Der ud over kan vi nævne de arrangmenter vi har kunne
finde nær os på ølletsdag.dk

Café Langebro, København - Mini ølfestival
M. G. Petersens Gamle Familiehave, Frederiksberg -
Mini ølfestival
Israels Plads, København - Copenhagen Beer Week
Øltoveret
Det Gamle Hundebad. Rødovre - Håndbrygsfestival

https://koebenhavnnord.nemtilmeld.dk/24/
http://www.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=89617&md5=e866c7bd700faf0e6277982c7384ba76f8130c25&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.ale.dk/nyhed/artikel/danske-oelentusiaster-deltager-i-copenhagen-beer-week/
http://www.ale.dk/://%C3%B8lletsdag.dk/hvor


Flying Couch, København - 10 års fødselsdag
Kvickly Allerød - Smagsprøver
MENY Dalgaard Supermarked, Hørsholm -
Smagsprøver
Skänk Øl & Vinbar, Hillerød - Mini ølfestival

Kom med til årets største ølfest. Forsalget til Ølfestival
2021 er åbent.

Køber du billet allerede nu, får du en række fordele. bla.
sikrer du dig mod at din sesion bliver udsolgt.

Køb din Ølfestival 2021-billet her

En anden måde at opleve festivallen på er at være frivillig.

Og hvad kræver det så:

Du er medlem af DØE
Du vælger mindst 2 vagter

Hvad får du så:

Adgang til festivallen i hele dens åbnings tid.
Et måltid mad per vagt.
Poletter for de timer du er på vagt.
Sjove oplevelser.
Nye venner.

Altså der er ikke mange dårlige undskyldiger for ikke at
komme og hjælpe til denne dejlige festival.

Der vil være en del fra lokalafdelingen i indgangen, men
også andre steder på festivallen. Du kan være sikker på de
vil tage godt imod dig alle steder.

Læs mere og tilmeld jer her!

Vi håber at i alle har klaret jer gennem denne mærkelige
situation vi har oplevet, og i har mod på at støtte op om

https://flexbillet.dk/aledk/oelfestival
https://ale.crewplan.dk/


foreningen. Det sker kun hvis i hjælper os med ideer og
forslag til det arbejde der sker i foreningen.

Vi glæder os til snart at kunne melde ud om endnu flere
arrangementer

Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

 


