
 

 

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

 

Denne nyhedsmail indeholder:

September smagning.
August smagning.
Gladsaxedagen 2017.
Årsmøde

Vi nærmer os også vores November smagning som er en
julemiddag. Her kunne lidt hjælp godt bruges. send en mail til
koebenhavnnord@ale.dk, og meld ind med hvad du godt kunne
tænke dig at hjælpe med.

Som du kan se af kalenderen er vi allerede igang med 2018, det
vare ikke længe så inden vi sætte datoer for hele 2018. 
Skulle du sidde der hjemme og tænke jeg har en ide eller jeg vil
godt hjælpe, så skriv til Formanden, som så bringer det videre
til arbejdsgruppen.

 

September smagningen bliver en smagning af En virtuel ølrejse
til Berlin og München.

Berlinmuren er faldet men eksisterer den stadig inden for øllets
verden?

Kom med til septembermødet og find ud af, om du på dette
vigtige område mest  en Ossi (østtysker) eller en Wessi
(vesttysker)?

Hvad skal du drikke på en rejse til Berlin, og burde du egentlig
hellere tage til München?

Som ”starter” skal du selv blande den søde forfriskende
”Berliner Weiße” og vælge mellem ren, hindbær- eller
skovmærkesirup (rød/grøn). Mikkeler har for nylig sendt ikke
mindre end 17 versioner af denne hippe øl ud på det danske
marked, men vi skal smage den originale.

 
 

21/9 Smagning

25/10 Årsmøde / Stilarter

30/11 Julefrokost

10/3-18 DM i
blindsmagning

31/5-2/6-18 Ølfestival

9/6-18 Sommergrill hygge

 

Med forbehold for
ændringer.

 
(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

 

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: 
Spørg i lokalafdelingen

 
Ballerup: 
d. 03/10 Årsmøde med Øl,
ost og chokolade

 

PREVIEW!
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I smagningen indgår i øvrigt en række ikoniske øl fra de to
områder, men også nyfortolkninger af f.eks. bløde afrundede
chokolademalttyper.

Vi slutter af med en afstemning.

Henning Hansen og Allan Henriksen vil være guider på turen.

Prisen for denne smagning er 100,- kr.

tilmeldingen forgår her.

Sidste tilmelding er den 15/9

 

Den 26. august havde Gladsaxe kommune valgt af afholde
Gladsaxedagen. Gladsaxedagen er en fest dag, hvor kommune
foreninger, politiske partier og andet, kan vise sig frem.

Det havde vi også valgt at gøre igen i år. Men i modsætning til
sidste år havde vi fået lov til at servere smagsprøver på noget øl.

Således havde vi været ud at låne et fadølsanlæg og købe 2 fad
øl, vi kunne servere. Vi kunne tydelig se at det trak flere folk
forbi vores bod.

Men en anden ting der også var meget forskellig fra sidste år
var, at der var 9 medlemmer som havde valg at hjælpe i løbet af
dagen.

Du kan læse mere og se billeder her, fra en super dag.

 

Endnu en gang havde vi valgt at ligge vores august smagning ud
for vores sædvanlige lokaler.

Således havde vi valgt at besøge Brewers inc. den 15. august.
Der mødte 18 medlemmer op til en dejlig aften.

Aften forløb med at Erik, som er barchef, fortalte livligt om den
10 øl vi smagte. Samt mange historier om baren idegrundlag og
om den måde den drives på.

Cirka halvvejs gennem smagningen tog Erik os med rundt i
baren, hvor vi bland andet fik lov til at se deres lager og hører
mere om deres fadølsanlæg.

Jeg er sikker på alle gik hjem efter en dejlig dag.

Læs mere om de øl vi smagte her.

 
Bornholm: 
d. 13/10 Årsmøde

 
København: 
d. 21/09 Besøg af Munkebo

 
Rødovre: 
d. 09/10 Årsmøde

 

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.

Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

 

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.
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Årsmødet i Lokalafdelingen København Nord finder sted den
25. oktober kl 18:30 på Telefonfabrikken, møderum, Telefonvej
8, 2860 Søborg.

Dagsorden på dette årsmøde er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Beretning om Lokalafdelingen
4. Indkommede forslag (forslag skal være formanden i

hænde 8 dage før, så det kan sendes ud til medlemmerne)
5. Valg af Lokalafdelingensformand
6. Valg af Lokalafdelingensnæstformand (forslå intet valg,

forsætter med arbejdsgruppe)
7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer

(forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe strukturen)
8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (udgår hvis punkt

6 vedtages med arbejdsgruppen)
9. Eventuelt

 

Efter selve årsmøde vil vi afholde vores oktober smagning.

Oktober smagningen bliver en smagning af forskellige stilarter.

Kim og Jerry vil finde nogle som er kendetegnende for de
forskellige stilarter.

Smagningen koster 100,- kr. at deltage i, mens det er ganske
gratis at deltage i årsmødet. 
(man kan godt nøjes med at deltage i årsmødet).

Vi vil dog gerne vide hvor mange vi skal regne med der
kommer.

Så du skal tilmelde dig årsmødet her, hvor du også kan tilmelde
dig smagningen. 
(Det er dog kun dem med bopæl i lokalafdelingens område der
har stemmeret på årsmødet).

Sidste tilmelding er den 20/10

Vi håber at se jer alle sammen til årsmødet, så vi kan hører hvad
I ønsker afdelingen skal gøre i fremtiden.

Vi se frem til et spændende efterår. Og at du kommer med dine
ideer og holdninger til årsmødet i oktober.

Højt Skum

Formand 
Bitten Riis Thomsen

 

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f82b008e45

