
 

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

Så kom vi igennem årsmødet, uden de store ændringer i
lokalafdelingen.

Der er plads til flere i bestyrelsen, og masser af plads hvis
du bare gerne vil hjælpe med til en smagning eller noget
andet.

Hvis du har emner og ting vi skal behandle i bestyrelse, så
skriv gerne til Lokalafdelingen. Vi mangler særlig ideer til
emner for smagningerne.

i det her nyhedsbrev kan du læse lige om:

November smagning
Referat fra Årsmødet
Lillerød juleøls festival

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 November smagningen. Vi skal
smage på danske stout og porter

Det forgår den  23.november på telefonfabrikken

Her i den mørke tid har Jep set på de danske bryggeriers
stout og porter. Han har derfor tilbudt at stå for en
smagning at disse.

Han vil komme med et udvalg, som dækker de fleste
varianter - den eneste regel er, at de er danske og de er til
at få fat i.

 

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.

Regionen/Landsforbund 
  06/11 - Regionsbestyrelsemøde

Amager: 
  Spørg i lokalformanden

Ballerup: 
  23/11 - Juleølsmagning

Bornholm: 
  20/11 - Hos Casper

København: 
  17/11 - Mørk øl til en mørk tid 
  06/12 - Julestue med julemad 
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Det kunne være whisky, lakrids, chokolade eller andet
spændende som øllets smager af.

Som sædvanligt regner vi med 8-10 forskellige øl.

Prisen for denne smagning bliver kr. 100,-

Tilmeldingen sker her.

Den 25/10 afholdte Lokalafdelingen København Nord sit
årsmøde.

Vi var samlet 17 medlemmer til dette møde, hvor
Formanden Bitten kunne fortælle om et stille år pga.
Covid-19.

Men samtidigt om store tilslutning til de aktiviteter der
blev gennemført.

Du kan læse her referatet på hjemmesiden her.

Lørdag d. 27. november

Kvickly Allerød har jo tidligere holdt en årlig juleøl
festival. Bo stoppede som leder af øl afdelingen, og
efterfølgeren ønskede ikke at fortsætte med festivalen.

 Halsnæs og Birkerød lokalafdelinger nedsatte en gruppe,
som nu er barslet med en Festival som ikke lader noget stå
tilbage. Masser af godt juleøl igen, under navnet: Lillerød
juleølfestival

du har mulighed for allerede nu at købe billet her. 

Vi håber at i alle vil deltage i årets sidste smagningerne, og
i har mod på at støtte op om 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

Rødovre: 
  Spørg lokalformanden
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Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

 


