
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

Husk Smagningen i juni 2013.
Tilbud fra Frederiksberg afdelingen.
Hjælp på øllets dag 7-9-13.
Ølfestivalen.
Årsmøde 2013
Medlems undersøgelsen.
Referat fra Smagning i maj.

Det vil foregå lørdag den 22. juni 2013 kl. 13.00.

Stedet ligger nede ved Lyngby sø. 
Sti på Kongshvilebakken ned mod søen, næsten lige over
for Konsghvilevejen. 
Vi vil sørge for at der er skilte på vejen og ned. 
På billedet ved siden af kan du se steddet.

Og du kan stadigtvæk nå at købe en plads.

Emnet for denne smagning er: Sommer Hygge.

Så er det ved at være sommerferie, hvilke betyder at vi vil
mødes for at ønske hinanden god sommer.

Det sker på rigitg sommer maner. Vi samles, hvorefter vi
starter med at smage på et par gode og lidt specielle
sommer øl. 
Her efter vil vi få lagt noget mad på grillen, som så
selvfølgelig skal skylles med med en frisk kold fadøl.

 

22. juni Sommerhygge

29. august Smagning

7. september Øllets dag

25. september Smagning

29. oktober Årsmøde

28. november Smagning

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
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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 om at hygge sig med andre øl interesseret, er det også
muligt at tage hele familien med denne dag.

Derfor er det muligt at købe billetter både med øl og uden
øl.

Priserne for at deltage er følgende: 
         200,- kr. for Mad og Øl 
         100,- kr. for KUN mad 
Betalinger finder sted, når man bestiller billetterne på
place2Book.com

Alt hvad du skal gøre for at komme med, til denne dejlige
dag, er at tilmelde dig og din familie, til enten KUN mad
eller Mad og øl.

Det kan du gøre her, hvor du også betaler.

Du skal have tilmeldt jer inden den 15. juni 2013, for at
kunne komme med.

Vi glæder os til at se dig!!!

Hej kære kollegaer J

Vi her på Frederiksberg har jo så rigtig mange gode ideer,
og vi synes en sommerfest ville være på sin plads så vi og
vores medlemmer kunne mødes og ønske en god sommer
inden de fleste skal på tur til udlandet og fyldes op af godt
øl.

Vi har derfor tænkt os at inviterer alle medlemmer der har
lyst til sommer fest i Lindevangsparken, søndag d. 9/6
imellem kl. 1400 og 1700. (lige ved Lindevang metro
station ca. 5 min gang) og der er faciliteter til dem der ikke
har selskabsblære.

Her bydes der på lækker buffet med mange gode retter
tilberedt af formanden m.fl. og jo flere vi bliver jo mere øl.
Alt sammen til kun 100,-kr.

Eneste krav er tilmelding på

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.
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www.billetto.dk/alefrederiksberg09062013 medbring godt
humør og et tæppe eller lignende til at sidde på.

 
I skal naturligvis være så hjertelig velkommen alle
sammen, jo flere jo sjovere, og det kunne jo være nogle af
jeres medlemmer alligevel var i Kjøbenhavns området og
havde lyst til en ordentlig øl J

 

I år afholder Danske Ølentusiaster også Øllets dag. Og
Lokalafdelingen Kongens Lyngby arbejder på at få et
arrangement op og stå, så vi kan få lavet reklame for
foreningen.

Vi er ikke så langt med hvordan det hele vil komme til at
forgå, men 2 ting har vi helt på plads.

Det kommer til at forgå lørdag den 7. september
2013 (7-9-13) 

Vi skal bruge alle kræfter. Så kunne du tænke dig at
hjælpe lidt til med at servere smagsprøver, dele
folder ud og meget mere denne dag. Alt kan bruges
om du kun kan hjælpe en time eller hele dagen. 
Så der er ikke mange undskyldninger. Skriv til
bitten.riis.thomsen@ale.dk somvil samle sammen
og skrive ud til jer hvor og hvornår der skal bruge
hjælp.

Vi håber rigtig mange af jer vil hjælpe denne dag, således
at det kan blive en let opgave for alle. I flok kan vi løfte
sammen.

 

Ølfestivalen 2013 var på mange måder en stor succes. Vi
havde fyldt i frivillige tilmeldingen, vi satte tilskuer rekord
i år med 13201 gæster. 
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Ellers var der god stemning til årets ølfestival. Folk var
glade og smagte på de omkring 800 forskellige gode øl
gennem weekenden.

Allerede torsdag eftermiddag sketer noget. Carsten
Berthelsen blev i år udnævnt  
til æresmedlem i Danske ølentusiaster. 
Og lørdag aften var det, det store trækplaster af Monrad og
Rislund der var på scenen og optrådte.

Festivallen var aldrig blevet til noget uden alle de frivillige
som gjorde alt for at det blev et vellykket arrangement.

Sort tak skal lyde til alle de frivillige, og særlig de mange
der kom fra lokalafdelingen Kongens Lyngby.

Håber vi ser rigtig mange af jer som frivillige næste år
også.

 

Årsmødet finder sted den 29. oktober kl. 18:30 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg. 

Dagsorden på lokalafdelingens årsmøde er:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Lokalafdelingen
3. Valg af Lokalafdelingensformand
4. Valg af Lokalafdelingensnæstformand
5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af menige bestyrelsemedlemmer (antal afgjort i

punkt 5)
7. Eventuelt

Vi regner med at være igennem denne dagsorden kl.
19:00, derfor har vi inviteret Indslev Bryggeriet til at
afholde en smagning.

Selve årsmødet er gratis at deltage i, mens det kosteer
125,- kr. at deltage i smagningen.

Du kan allerede nu tilmelde dig enten årsmødet eller
årsmødet og smagningen her.
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Vi har i det sidste stykke tid kørt en medlemsundesøgelse i
Lokalafdelingen Kongens Lyngby.

Vi ville havde sluttet denne undersøgelse den 1/5 2013,b
men da kun 14 havde valgt at svar på undersøgelsen,
prøvede at forlænge den lidt mere.

Således håbede vi at der er bare nogle flere af de ca. 300
medlemmer vi er som villle ulejlige sig med at svare,
således at vi kunne blive en bedre lokalafdeling.

Nu har vi lukket for muligheden for at svare, det skete den
1/6. Vi vil lige tage nogle at de markante ting frem,
således at i også kan se hvad de 17 medlemmer, mener vi
skal arbejde hen i mod.

Vi kan konkludere at de fleste af dem der har svaret, har
deltaget i 1-4 arrangementer i Lokalafdelingen Kongens
Lyngby. 
Nogle enkle deltager også i andre arrangementer i
København. En stort arrangement der trækker mange af
vores medlemmer er Ølfestivalen, hvilke jo er meget
glædeligt.

Vi kan også se at medlemmerne helst vil deltage når mødet
ligger fra kl. 19-22 mandag til torsdag, hvilke jo kun er
dejligt da det er der vi har lagt dem i dag. 
Prisen har vi også ramt meget godt med at man gerne vil
betale omkring de 100,- kr. 
Det der er flest der ønsker vi gør til møderne er at få nogle
bryggerier ud og fortælle om deres øl, mens vi smager på
det.

Det sidste vi kan konkludere ud fra undersøgelsen er at der
er nogle der gerne vil have at vi laver en smagning hvor
man kommer med sit hjemmebryg. For at vi kan lave
sådanne et arrangement vil gerne hører fra brygger der
kunne tænke sig at komme med deres øl. Så sidder du og
tænker det lige er dig så skriv til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk så vil vi arbejde
videre med ideen.

Sidst men ikke mindst var der jo en lodtrækning mellem
dem der svaret og et gratis arrangement. Og vi har fortaget
lodtrækningen og vinder blev Nicolaj Stentved (25965),
som har får en mail om hvordan det vil forgå.
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Den 14. maj havde 7 tilmeldt sig til maj måneds smagning,
som stod på øl fra Stevns Bryghus. Det var Jacob Hertz
der havde tilbudt at lave denne smagning. Hvilket han
selvfølgelig fik lov til.  
Vi i arbejdsgruppen vil jo ikke sige nej til medlemmer der
selv melder sig for at stå for et arrangement.

Jacob havde været på Stevns Brughus og købt ikke mindre
en 14 forskellige øl med hjem og dem havde han taget
med til smagningen.  
så det blev til 14 forskellige smagsprøver for de 5
medlemmer der var mødt op denne dag.

Jacob kom med lidt historie og fortællinger om bryggeriet
mens det gode øl blev smagt.

Vi startede med de letter øl og arbejdede os op til de
stærkere. 
Generelt set må man sige, at især de lettere øl var en
positiv overraskelse. Her skal særligt nævnes:

Elverpigens Fryd
Sylfide
Stevns Pilsner
Klintekongens Stout

Hvis du vil læse mere om denne smagning kan det gøres
på hjemmesiden her.

Vi takker Jacob for at stå for denne smagning, og håber
flere vil melde sig til lignede arrangementer.

 

Højt Skum og god sommer

Bitten Riis Thomsen

 

http://typo3.ale.dk/index.php?id=11868

