
 

 

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

 

Denne nyhedsmail indeholder:

Marts smagning med østrigsk øl
Referat fra februar smagningen
Ide omkring septembersmagningen
Generalforsamling med bus transport
Ølfestival 2019, samt frivillige

Som i kan se i denne mail er datoerne for det meste af
2019 og start 2020 ved at komme på plads. Vi har dog
ikke fået lagt alle emnerne for de
forskellige smagninger endnu.

Så skulle du bare side med en ide til en smagning, men
ikke rigtig have mod på at gå med i arbejdsgruppen,
så skriv også til Formanden, som så bringer det videre til
arbejdsgruppen, og vi kan sammen få ideer bragt til live.

 

Marts smagning er fastlagt. Emnet Bliver Østrigske øl og
øl-pølser.

Det sker den 28. marts i Telefonfabrikken's
Mødelokale, Telefonvej 8, 2860 Søborg.

Peter har været en tur i østrig, hvor han har bragt 10
spændende østrigske øl med hjem fra.

Øllene læner sig kraftigt op af den sydtyske øltradition.

Prisen for denne smagning er 100,- kr.

Tilmeldingen sker her.

Sidste tilmelding er den 20/3

 
 

23/03 Generalforsamling 
 - Landsforeningen

28/03 Marts smagning 
 - Østrigske øl og øl-
pølser

02/05 "April" smagning 
 - Svenske øl

13/05 Maj smagning 
 - Besøg af
Kunstbryggeriet Far &
Søn

23/05-25/05 Ølfestival

15/06 Sommerhygge

28/08 August smagning 
 - Flying Couch Brewing

24/09 September
smagning FORLØBIG

24/10 Oktober smagning
FORLØBIG

16/11 SM I håndbryg
FORLØBIG

26/11 November
smagning FORLØBIG

Med forbehold for
ændringer. 
(Arrangementer uden link
er ikke bekræftet datoer)

 

 

PREVIEW!

http://www.ale.dk/index.php?id=21261
mailto:lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk
http://www.telefonfabrikken.dk/
http://map.krak.dk/?q=Telefonvej+8D%2C+2860+S%C3%B8borg
https://koebenhavnnord.nemtilmeld.dk/13/
http://www.ale.dk/foreningen/generalforsamlinger/
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://beerfestival.dk/
http://www.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=273


 

Igen I år var vi værter for finaleølsmagning i Årets danske
Ølnyhed i Region København.

Den 23. februar var 57 medlemmer mødt op til spisning
før selve smagningen. De fremmødte fik serveret en dejlig
gang mad, hvor til de kunne købe dejligt fadøl.

Efter en vel overstået gang mad støtte yderligere 12
medlemmer til for at smage de 8 kandidater til Årets
danske Ølnyhed 2018.

Læs mere og se billeder på hjemmesiden

 

Arbejdsbruppen har holdt møde i starten af februar, for at
finde på nye smagninger og få styr på de allerede fast lagte
smagninger.

Under dette møde kom en ide frem om ”Ferie” øl.

Ideen var at nogle af lokalafdelingens medlemmer tog
1½-2 liter af en øl fra deres ferie. Og her kunne det være
bredt tænkt, f.eks. en øl fra det land man havde været i,
eller en øl der havde gjort et særlig intryk på ens ferie.
m.m.

Ideen var så at de medlemmer der havde taget en øl med
slap for at betale for at deltage i smagning, men samtidigt
så knyttede de et par ord til øllen.

Her ville arbejdsgruppen gerne hjælpe med at sige noget
om øllen og måske bryggeriet, hvis man ikke selv havde
lyst til at stå og fortælle.

Vi tænkte dette emne kunne blive vores september
smagning. Men er det en ide vi skal arbejde videre med?
og er der opbakning for at tage øl med?

Vi vil vende denne ide til smagningen i marts, men du er
også velkommende til at skriver en mail til
lokalafdelingen.koebenhavnnord@ale.dk med dine
synspunkter til denne idé.

Vi glæder os til at høre din mening om dette.

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. 30/03 -
Amagermesterskabet 

 
Ballerup: 
Spørg Lokalformanden

 
Bornholm: 
d. 15/03 - Ølbanko 
d. 06/04 - Syndikatat

 
København: 
d. 16/03 - DM I
Blindsmagning for hold 
d. 04/04 - Påskeøl og en
bi' brø'

 
Rødovre: 
d. 12/03 -
Mørkesmagning 
d. 13/04 - Skålekøkken

Regionen: 
d. 23/03 - Bus Til
Generalforsamling

 

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

Så hold øje
med: ale.dk/koebenhavn-
nord

 

Du har også mulighed for
at følge med på vores
facebook side.

http://www.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=80771&md5=e1d07809a6d7683e1a0c5f8e7771a9b00aeb1904&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ale.dk/index.php?id=21124
mailto:lokalafdelingen.koebenhavnnord@ale.dk
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://www.ale.dk/regioner/koebenhavn
http://www.ale.dk/koebenhavn-nord


 

Danske Ølentusiasters generalforsamling 2019 afholdes
lørdag den 23. marts på Dalum Landbrugsskole,
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. 

Du kan på ale.dk se mere om selve generalforsamlingen. 
Tilmeld dig generalforsamlingen her.

Igen i år har de 4 sjællandske regioner lavet en bus tur til
Danske Ølentusiaster generalforsamling den 23/3.

I år ser planen således ud:  

Afgang 07:50 fra Hillerød st., Søndre Jernbanevej
Mødetid 08:40 fra DGI Byen, Tietgensgade
Mødetid 09:25 fra Ølby st. 
Mødetid 10:10 fra Ringsted st.

Der er kun plads til 78 medlemmer på turen, og lige nu er
der kun 2 tilbage. Der laves venteliste hvis nogle skulle
melde fra.

Prisen vil være 100,- kr. for at deltage.

DER ER KUN EN PLADS TILBAGE

Du køber billet her.

Bussen kører hjem igen fra Dalum Landbrugsskole kl.
20:30, hvilke giver følgende ankomst tider:

Ringsted st. ankomst 21:30
Ølby st. ankomst 22:15
DGI Byen ankomst 23:00
Hillerød st. ankomst 00:00

 

Kom med til årets største ølfest. Forsalget til Ølfestival
2019 er åbent.

Køber du billet allerede nu, får du en række fordele. bla.
får du mulighed for at komme tidligere ind. Du sikrer dig
dermed mod eventuel lang kø ved døren eller helt udsolgt.

Klik på her og du kommer
ind på siden, hvor du så
kan "syntes godt om"
siden, for at få nyheder og
opdateringer.

https://flexbillet.dk/aledk/event/kf8v4h/details/token/2019/
http://regionkoebenhavn.nemtilmeld.dk/
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/


Medlemmer får desuden 5 gratis poletter pr. dag, ved
fremvisning af medlemskort i medlemsservice (værdi
62,50 kroner).

Køb din Ølfestival 2019-billet her

 

En anden måde at opleve festivallen på er 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.

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, men
også andre steder på festivallen. Du kan være sikker på de
vil tage godt imod dig alle steder.

Læs mere og tilmeld jer her!

 

Slutlig vil jeg sige kom og vær´ med,  det bliver sjovt, og
der sker en masse den kommende tid

Og det er dig der skal være med til at skabe aktiviteterne i
din lokalafdeling. Så endnu engang kom med ideer og
forslag, samt vær med til at give en hånd.

Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

 

https://flexbillet.dk/aledk/oelfestival
https://ale.crewplan.dk/

