
 

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

Denne nyhedsmail kommer også lidt tidligt. Det skyldes at
smagningen i juni har sidste tilmelding i næste uge.

Denne nyhedsmail indeholder:

Juni smagning.
Gladsaxedagen 2017.
Referat fra maj smagningen.
DM i Blindsmagning 2018.

Sidst men ikke mindst så kan vi godt bruge hjælp til et par
arrangementer. Vi kan godt bruge nogle der kan hjælpe
med at lave noget mad, brød eller andet spiseligt til vores
juni og november smagninger.

Samtidigt skal vi bruge nogle folk til at hjælpe til
Gladsaxedagen/Øllets dag. Arrangementet denne dag er
ikke helt på plads men 10 mand/kvinder kunne godt
bruges.

 

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.

Juni smagningen bliver en smagning med  rigtig gang
sommerhygge med grill og det hele.

 

Det hele foregår den 10/6 kl. 13:00

 

 

10/6 Grillhygge

15/8 Ud af huset

26/8 Gladsaxedagen

2/9 Øllets dag

21/9 Smagning

25/10 Årsmøde / Stilarter

30/11 Julefrokost

 

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 lokalafdelingen

Ballerup: 

 

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

 

Det vil ske med maner. Vi samles ved Tyrolerhuset. Der
vil vi så starte med at smage på et par gode og lidt
specielle øl.

 

Herefter vil vi få noget mad på grillen, som så selvfølgelig
skal skylles ned med en kold øl.

 

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 valgt  at ligge dette på en lørdag, og det handler
mest at hygge 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.

 

Prisen for at deltage er 200,- kr. for Mad og Øl (100,- kr.
kun for Mad).

 

Vi kan love at det bliver sommer hygge dag.

 

Tilmeldingen sker her.

 

Sidste tilmelding er den 2/6

Skal vi være med igen i år??

Vi har tidlige stille jer dette spørgsmål. Og der var svaret
klart: Ja, hvis vi kan få lov til at servere øl.

 

Vi har nu talt med Gladsaxe kommune om dette og fået et
ja det må I godt.

 

d. 21/06 Aftentur til
København

Bornholm: 
d. 26/06 Håndbrygs
smagning

København: 
d. 13/06 Foredrag om
øltyper

Rødovre: 
d. 17/06 Grill i formandens
have

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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Nu skal der arbejdes for at vi kan få noget rigtig godt op
og stå denne dag. Kom med alle dine ideer og din
tilmelding til at hjælpe 1 time eller 2.

 

På forhånd tak!

Onsdag den 10. maj 2017 var det blevet tid til at afholde
vores maj smagning.

Denne gang havde vi besøg af René fra Det Lille
Bryggeri. 

René havde taget 10 øl med fra det store udvalg som Det
Lille Bryggeri har. 

De 10 øl spændte vidt, således at der var øl for alle.

Mens vi smagte på de gode øl, fortalte René om hvordan
han er kommet sålangt som han er.

Du kan læse om de 10 øl på hjemmesiden.

Alle deltagerne kunne da også tilslutte sig at det var et
super arrangement og flere fik købt nogle øl med hjem
som de kan nyde.

Som i nok alle har hørt var det vores lokalafdeling der
vandt DM i blindsmagning 2017, hvilke betyder at vi skal
forsvare den fine titel på hjemmebane.

 

Derfor er vi allerede begyndt på at planlægge denne store
dag. I 2018 kan vi fortælle at DM i Blindsmagning
kommer til at forgå den 10/3 2018 på Telefonfabrikken.

 

Så sæt et kryds i kalenderen, som du kan deltage inten
med et hold eller som tilskuer/hjælper, der bliver brug for
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alle mand.

 

Vi glæder os til at byde velkommende.

Håber vi ses til sommerhygge tros den korte frist, og i
ønskes alle en god sommer

Højt Skum

 

Formand 
Bitten Riis Thomsen

 


