PREVIEW!

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

19. maj Smagning
28. maj Ølfestival
29. maj Ølfestival
30. maj Ølfestival

Denne nyhedsmail indeholder:
Hjemmeside / Nyhedsmail.
Maj smagning.
Ølfestival.
Beretning fra Marts smagning.
Beretning fra April smagning.

27. juni Sommerhygge
27. august Smagning
5. september Ølletsdag
29. september Smagning
21. oktober Årsmøde
19. november Julefrokost

Der arbejdes forsat på en opdatering af ale.dk med skiftet
til den nyeste stabile version af systemet bag siden.

Med forbehold for
ændringer.

Derfor er der også forsat problemer med nyhedsmailen.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

Men der vil i løbes af det næste stykke tid ske rigtig meget
med hjemmesiden.
Der vil løbende komme orienteringer om ændringer på
ale.dk i løbet af de kommende måneder.

Maj smagningen er fastsat. Emnet for smagningen er ØlQuiz
Den finder sted den 19. maj 2015 kl. 19:00 i "Borgernes
hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

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.

Hvad er det nu tænker nogen sikkert. Kort fortalt, vil vi
udfordre hinanden lidt på viden om øl indenfor nogle
forskellige kategorier, der vil være spørgsmål på flere
sværhedsgrader så alle kan være med.
Hvert "bord" denne aften udgør et hold, alle hold svarer
samlet på de samme spørgsmål på det udleverede svar-ark.
Spørgsmålene er inddelt i kategorier med 5 spørgsmål i
hver kategori. Kategorierne kunne være, HVEM, HVAD,
STORT, SMÅT osv., men kunne også være nogle helt
andre.
Imens vi quizzer vil der til hver kategori være en øl vi
smager som er relateret til kategorien.
Til det vindende hold, er der naturligvis en præmie, og
ÆREN !

Amager:
d. 13/06 Besøg på Hornbeer
Ballerup:
d. 19/05 Øl i det fri
Bornholm:
d. 05/06 Medlemmernes
favoritøl & ølbanko
Frederiksberg:
d. 11/05 SKANDS Bryggeri

Brug af mobiltelefoner, eller lignende under quizzen vil
medføre diskvalifikation af holdet.

København:
d. 29/05 Medlemsmøde på
Ølfestivalen

Der er ingen tvivl om at det bliver anderledes end mange
af de andre smagninger vi har haft i afdelingen, hvor vi
normalt har koncentreret os om et bryggeri, eller øltype,
vil smagningen denne her gang spænde mere bredt.

Rødovre:
d. 20/06 TDB-ølsmagning
og Grill-hygge

Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.
Du skal tilmelde dig smagningen her.
Det er sidste mulighed den 15. maj 2015 til at tilmelde sig
smagningen.
Vi håber på en anderledes og hyggelig aften i
lokalafdelingen.

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.
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, gå en tur ved Carlsberg elefanterne eller
bare sæt dig med dit smageglas og nyd en god øl. Der er
noget for enhver. Det er sidste gang Ølfestivalen bliver
afholdt i de historiske tapperihaller hos Carlsberg. Så vil
du opleve den helt specielle atmosfære der er omkring
tapperihallerne, så er det nu du skal købe billet eller melde
dig som frivillig.

Ølfestivalen er bestemt et besøg værd!!

For mere information læs på beerfestival.dk

Vi var 27 der mødte op det denne smagning, som handlede
om øl og chokolade.
Peter havde fundet 7 forskellige øl og parrede dem med
forskellige chokolader.
Der var ca. 7-10 cl af hver øl per person, og som
sædvandlig blev rub og stub drukket.
Alt-i-alt var folk meget godt tilfredse. Der var nogle øl og
chokolade parringer, der ikke var så vellykkede, men det
var forudset kunne ske. Da Peter havde valgt et lidt bredt
udvalg af øl.
Du kan læse mere om smagningen og se nogle billeder,
samt se hvilke øl og chokolader der var. Dette gøres i
beretningen på hjemmesiden her.

Den 21. April fik vi fint besøg fra Årets Bryggeri.
Det var Brygger og ejer Claus der kom forbi og fortalte
om sin vej fra hjemme håndbrygger til bryghus ejer.

Samtidigt med at Claus fortalte om sin oplevelser som
brygger, smagte vi på nogle af han øl.
Du kan her læser mere og aften og se nogle flere billeder.

Og vi går en tid med meget øl i møde.
Håber i alle støtter op om smagningen i maj og ikke
mindst Ølfestivallen
Højt Skum
Bitten Riis Thomsen

