
 

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

Denne lidt tidlige nyhedsmail kommer da maj måned
byder på mange ting. Og vi derfor starter tidligt i maj

Denne nyhedsmail indeholder:

Maj smagningen.
Ølfestival 2016.
Frivillige på Ølfestivallen 2016.
Referat fra april smagningen.
Gladsaxe dagen 2016

Skulle du sidde der hjemme med ideer, som du mener vi
skal tage til os i lokalafdeling, så tøv ikke. Du har altid
mulighed for at give dine indput. Skriv om din ide til
Formanden, som så bringer det videre til arbejdsgruppen.

Maj smagninger er lagt fast, emnet er kommet på plads.

Den finder sted den 11. maj 2016 kl.
19:00 i Telefonfabrikken's Fællesrum, Telefonvej 8, 2860
Søborg.

Jerry vil komme med det humlet øl. Som han selv skriver
så laver vi en tour de force i Pale Ale, PA++ (PA, IPA,
IIPA, BIPA), noget i den retning.

Smagningen koster 100,- kr. at deltage.

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 7. maj 2016 for at tilmelde sig
smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til smagningen.

 

11/5 Smagning

19-21/5 Ølfestival

16/6 Grill-hygge med mad

18/8 Besøg på Taphouse

27/8 Gladsaxedag

3/9 Øllets dag

21/9 Smagning

20/10 Årsmøde

1/12 Jule-hygge med mad

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: 
d. 04/05 ”Reinheitsgebot i
500 år”

 

PREVIEW!
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Tag med til Danmarks største legeland for ølentusiaster.
Ølfestivalen som afholdes af Danske Ølentusiaster er en
vidunderlig oplevelse, der kan smages på så mange øl som
dit ølhjerte begærer. Der snakkes med brygmestre,
ølsamlere, ølentusiaster og andet godt folk.

 

Tag til fordrag eller bare sæt dig med dit smageglas og nyd
en god øl. Der er noget for enhver.

 

Billetsalget  har været igang længe og der er allerede solgt
flere billetter end sidste år på det her tidspunkt.

 

Ølfestivalen er bestemt et besøg værd!!

 

BEMÆRK I ØVRIGT AT DER ER SKET FLERE NYE
TILTAG TIL FESTIVALLEN 2016. For mere information
læs på beerfestival.dk.

Ingen Ølfestivallen uden frivillige. Derfor bør du opleve
festivallen på en nye måde ved 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.

Ballerup: 
d. 25/05 Øl i det fri

Bornholm: 
d. 04/06 Fynsk Øl

Frederiksberg:
d. 30/04 Frokost på Nha
Tanng 
d. 12/05 Holbæk Bryghus

København: 
d. 05/05 "De røde
Lejesvende" 
d. 24/05 Beerwalk 
d. 11/06 Tur (!) til Malmø

Rødovre: 
d. 18/06 Øl og grill

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 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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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, så det
vil der blive taget rigtig godt i mod jer.

 

Du tilmelder dig på ale.nemvagt.dk.

Hvad er det?

Der er sikker mange der godt ved hvad det er, men også
nogle som ikke gøre.

Den er en dag hvor Gladsaxes foreninger og andre, laver
en stor markesdag ved Gladsaxe Rådhus.

Hvad betyder det for os?

Det giver os en unik mulighed for at vise og informere om
vores forening. Vi vil lave en infobod til denne dag.

Hvornår er det så?

det hele sker den 27/8. hvor markedspladsen vil være åben
fra 13-18.

Hvad kan du så gøre?

Ja vores bod skal bemandes så du kan tilmelde dig 2 eller
flere timer inde på Place2book.

Opgaven vil bestå i at fortælle så mange som muligt om
vores gode forening, så vi kan få nogle flere medlemmer.

Hvad får jeg for det?

Vi vil gerne take dem som hjælper med lidt mad bagefter
og nok også en øl.

 

Vi glæder os til at se dig tilmelde dig!!!

Den 20. april var det tid til vores april smagning. Emnet
for denne smagning var besøg af Midtfyns Bryghus.
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24 medlemmer havde valgt af tilmelde sig denne dejlige
smagning. og jeg tør godt sige at alle fik grint af en
veloplagt Eddie.

Eddie fortalte på sin altid underholden møde og de 8 øl vi fik serveret. Der var
alt fra hvordan det var at komme til Danmark, og om hvordan han blev
bryghus ejer. Samt en del omkring hvordan forretningen går og lidt om hvad
fremtids planerne er.

Selv om Eddie kan tale meget var der en stor spørge lyst blandt de fremmødte.

Det var også tydeligt at se da vi skulle hjem, at mange
havde fået rigeligt med godt øl.

Vi du se billeder og læse mere om dagen, så klik ind på
beretningen.

Maj måned står for døren og det er jo en stor øl måned. Vi
glæder os til de mange øl oplevelser der står for døren og
vi glæder os til at se jer.

 

Glæder os til at se jer alle sammen.

 

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen
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