
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

Husk Smagningen i april 2013.
Invitation til møde og smagning i maj 2013.
Medlemsundersøgelse
Lidt om sidste smagning.
Ølfestivalen.
Generalforsamlingen.

Du har stadigvæk muligheden for at deltage i april
smagninger, hvor vi for besøg at Stronzo.

Vi syntes også du skal tage din venner og andre
ølentusiaster med til denne fantaske oplevelse.

Læs mere om smagningen og tilmeldingen her.

Alt hvad du skal gøre er at tilmelde smagning enden den
7/4 2013.

Det vil foregå tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Emnet for denne smagning er: Stevns Bryghus

Bryggeriet skiller sig ikke ud med væsentlig profil som
bryghus (meget humle eller særlig økologisk profil), men

 

17. april Smagning

14. maj Smagning

23.-25. maj Ølfestival
2013

15. juni Smagning med
mad

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

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=11367
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.beerfestival.dk/
http://typo3.ale.dk/index.php?id=999
http://www.ale.dk/index.php?1097&backPID=22&tt_products=190
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk


brygger øl, som er lokalt brygger. Navnene på de
forskellige bryg er taget ud fra den lokale historie og
traditioner i området, hvilke du vil  kunne høre nærmere
om på selve smagningen. Øllet er kendetegnet ved at være
i den billigere ende af mikrobryg. Der brygges både
pilsner, ale, pale ale, trippel mv.  
Vi håber på også at have deres påskebryg med ved denne
smagning.

Prisen for at deltage er blive 60,- kr. som betales ved
tilmeldingen.

Alt hvad du skal gøre for at komme med, er at tilmelde dig
og betale her. Tilmeldingen slutter den 7. maj 2013

Skulle du have spørgsmål til dette arrangement, kan du
kontakte Jacob Hertz.

Vi glæder os til at se dig!!!

 

Nu har vi afholdt et par arrangementer i Lokalafdelingen
Kongens Lyngby, med rimelig tilfredshed.

Men da vi sakkens kan være mange flere, kunne vi godt
tænke os at finde lidt mere ud af hvad medlemmerne gerne
vil have ud af deres lokalafdeling.

Derfor håber vi at i gider udfylde denne
spørgeundersøgelseenden den 1/5 således at vi kan danne
os en overblik over hvad vi skal lave i efteråret.

Klik her og udfyld ungersøgelsen

 

Fotografen var så
optaget af at smage
på øl, at han glemte

at få taget nogle
billeder. Derfor kun

disse få billeder.

lokalafdelingens
hjemmeside.

Så hold øje
med: kongenslyngby.ale.dk 

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. 

http://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=9ab90fc806
mailto:jacob.hertz@gmail.com
http://www.surveymonkey.com/s/R6N2GLR
http://kongenslyngby.ale.dk/
https://www.facebook.com/DOEKongensLyngby


Marts måned er jo forårets første måned, men det har man
nu ikke se på vejret. Senlv om det stod ned med sne den
21. marts, var hele 11 ølentusiaster mødt op til
lokalafdelingens Påske- og forårsøl smagning.

Jerry og Kim havde været på indkøb rundt omkring på
Sjælland for at skaffe 11 dejlig påske og forårsøl til denne
smagning.

Vi var godt rundt i både danske og udlandske påske- og
forårsøl. Efter aftens sidste øl var der tid til at sidde stille
og roligt at nyde nogle af de rester der var af de 11 dejlige
forårs- og påskeøl, som denne smagning bød på, samtidigt
med at der blev hygge snakket.

Skulle du ønske at læse mere om denne smagning kan det
ske på hjemmesiden.

 

Ølfestival 2013 finder sted i Tap1 i København i dagene
fra den 23. til den 25. maj 2013. Planlægningen er i fuld
gang, udstillerstandene er næsten udsolgt, en god bid af
programmet er på plads og billetsalget er startet.

Vi forbedrer og udvikler de aktiviteter der er blevet en fast
del af Danske Ølentusiasters Ølfestival. Underholdningen
består bl.a. af Flaskedrengene, som var en stor succes i
2012. De dukker op fredag med deres alternative bud på
anvendelse af returemballage; Monrad og Rislund, som for
snart mange år siden proklamerede at 'Øl er Gud',
optræder på scenen lørdag aften; og sammes
musikdirektør i det hedengangne Totalpetroleum, Øivind
Ougaard, stiller torsdag op med Polkageist.

Læg dertil smagsprøver på hundredvis af gode øl fra
snesevis af danske og udenlandske bryggerier.

http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=23423&md5=5f16fa3c6ec52f8134f9924f59edddfdc2e94381&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=23424&md5=ef98bfa487e2560523ba20db0ba17a9231c2b46e&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://typo3.ale.dk/index.php?id=11686


Åbningstider:

Torsdag 16.00 - 23.00

Fredag 13.00 - 23.00

Lørdag 13.00 - 23.00

For gæster med billetter, der er købt i forsalg, er der
adgang en time tidligere end ovenstående - og i år vil der
oven i købet være rabat på poletter til smagsprøver købt i
forsalg - billetsalget kan findes via www.beerfestival.dk.

 
Der er mulighed for firma- og gruppearrangementer for
grupper på minimum 20 personer. Henvendelse til Danske
Ølentusiasters Sekretariat.

 
Festivalplakaten er igen i år skabt af Mads Berg, den kan
ses på www.beerfestival.dk. En version i højere opløsning
kan rekvireres hos Danske Ølentusiasters Pressekontakt.

 

Så har vi fået overstået Danske Ølentusiasters
generalforsamling. Den fandt sted den 16/3 i odense. 
Her er en lille opsummering af nogle af de ting der skete
til denne generalforsamling.

Først til nogle af de udnævnelser der skete denne dag.

Årets Danske Ølnyhed(er) blev begge to fra Ugly Duck
Brewing Co. Således var de begge to at finde til vores
smagning i februar.

I kategorien under 6% blev det Sincoe & Chinook IPA og i
den 6% eller derover løb Imperial Vanilla Coffee Poter,
med sejren.

Du kan læse meget mere på ale.dk, hvor du også kan se de
resterne placeringer.

En anden store ting som også stod på programmet var at
der skulle vælges nu Landsformand.  
Bo L. Jensen havde valgt at stoppe. Han skal have et
kæmpe tak for alt det han har gjort gennem årene.

Som ny formand blev Anne Lise Knørr valgt. Vi ser frem
til det arbejde hun måtte få udført som formand, og ønsker
hende tillykke med valgt.

http://www.beerfestival.dk/
http://www.beerfestival.dk/
http://typo3.ale.dk/index.php?id=56


Der udover valgte Elsa Lindhard også at træde ud af
landsbestyrelsen. Det gav plads til vores tidligere regions
formand Mette Radza Jensen. Vi glæder os også til at se
hendes arbejde i landsbestyrelsen.

Det betød at der var der plads til 5 genvalg i
landsbestyrelsen, De 5 genvalte bestyrelsesmedlemmer er
Poul Erik Jensen, Bjarke Jul Christensen, Hans Peter
Jepsen, Kjeld Vang Lauritsen og Claus Madsen.

Herfra skal der lyde en tillykke med valget, og vi glæder
os til jeres arbejde det kommende år.

Den sidste ting vi vil fremhæve her er udnævnelsen af
årets Lokalafdeling, som velfortjent gik til Frederikshavn. 

De skal også have et kæmpe tillykke med den titel, og så
må vi jo arbejde på at vores afdeling en gang kan få denne
flotte pris.

 

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

 


