PREVIEW!

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

19. januar Smagning
24. februar Smagning
17. marts Smagning
21. april Smagning

Denne nyhedsmail indeholder:
Januar smagning.
Kom med ideer.
Referat fra December smagningen

27. maj Smagning
27. juni Sommerhygge
27. august Smagning
5. september Ølletsdag
29. september Smagning

Januar smagningen er fastsat. Emnet for smagningen er
Ny Nordisk Øl.

21. oktober Smagning
26. november Smagning

Den finder sted den 19. januar 2015 kl. 19:00 i "Borgernes
hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Med forbehold for
ændringer.

Jerry vi fremskaffe nogle øl, produceret efter devisen Ny
Nordisk øl.
Ny nordisk Øl handler om at give det danske øl en egen
identitet. Det er et forgrenet projekt med feler
dagsordener: Ny nordisk øl skal være brygget på lokale
råvare. Det skal være en helt ny øltype. Det skal være
historisk forankret.
De udelukker ikke hinanden, men det er ikke let at forene.
Smagningen vil koster 100,- kr. at deltage i smagningen.
Du skal tilmelde dig smagningen her.
Det er sidste mulig den 15. januar 2015 til at tilmelde sig
smagningen.

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.

Vi håber at se jer alle sammen til denne smagning.

Så er vi godt i gang med at finde på programmet for 2015.
som du kan se til højre har vi lage nogle datoer. Det er
ikke bekræftet helt endnu at vi har lokalet i Borgernes Hus
de dage, men vi regner bestemt med at vi får dem.
Og lidt om programmet så arbejder vi med.
Februar smagningen bliver en smagning af Finale øllene i
Årets danske ølnyhed, vi prøver at se om vi kan lave det
sammen med resten af regionen.
Så holder vi fast i vores sommer grill dag, ved
Tyrolerhuset.
Og vi vil også forsætte vores nye tradition med
julefrokostem.
Og som vi har gjort de sidste år, vil vi tage uden bys i
august og finde på en smagning.
Som du kan se er det hele ikke lagt fast, så sidder du med
ideer eller lige frem lyst til at stå for en smagning, så hører
vi rigtig gerne fra dig. Så skriv lidt om de ide til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk, så vil vi se om det er
noget der kan lade sig gører.

Amager:
Se på deres hjemmeside
Ballerup:
Se på deres hjemmeside
Bornholm:
d. 16/01 Belgisk
Ølsmagning
Frederiksberg:
d. 12/01 Sort og gult
d. 23/01 Nøgne Ø
København:
Se på deres hjemmeside
Rødovre:
Se på deres hjemmeside

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.
Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

Torsdag den 20/11 2014 afholdte Lokalafdeling
København Nord julefrokost. Der var mødt 20 medlemmer
op til denne ølsmagning med jule mad til.
For første gang i lang tid havde vi valg at lave en rigtig
julefrokost, med der til hørende juleøl. Det bliv til hele 10
forskellige juleøl fra rundt om hele verden.
Aftenen startede med at vi fik lidt øl enden vi kunne hente
maden. Og så spiste vi mens vi smagte videre på de mange
juleøl.
Du kan læse mere og se billeder i beretningen på
hjemmesiden.

God jul og godt nytår.

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.

Husk at kom med ideer til næste år.
Højt Skum
Bitten Riis Thomsen

