
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

Husk Smagningen i maj 2013.
Invitation til møde og smagning i juni 2013.
Ølfestivalen.
Medlems undersøgning
Referat fra smagningen i april

Du har stadigvæk muligheden for at deltage i maj
smagningen, hvor vi skal smage øl fra Stevns Bryghus.

Det bliver en dag hvor et af vores medlemmer vil
præsenter nogle øl fra Stevns Bryghus.

Vi vil gerne se rigtig mange så tag dine venner i hånden og
deltag. 
Alt hvad du skal gøre er at tilmelde smagningen inden den
7/5 2013.

Læs mere om smagningen og tilmeldingen her.

 

Det vil foregå lørdag den 22. juni 2013 kl. 13.00 i stedet
bliver nok i nærheden af Lyngby sø, endelig adresse vi
kommer ud lige så snart den endelige aftale ligger på
plads.

 

14. maj Smagning

23.-25. maj Ølfestival
2013

22. juni Sommerhygge

29. august Smagning

7. september Øllets dag

25. september Smagning

29. oktober Årsmøde

28. november Smagning

Med forbehold for
ændringer 

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.

 

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

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=11531
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.beerfestival.dk/
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=999
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?1097&backPID=22&tt_products=190
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk


Emnet for denne smagning er: Sommer Hygge.

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

Det sker på rigitg sommer maner. Vi samles, hvorefter vi
starter med at smage på en par gode og lidt specielle
sommer øl. 
Her efter vil vi få lagt noget mad på grillen, som så
selvfølgelig skal skylles med med en frisk kold fadøl.

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 valg at ligge dette på en lørdag, og det handler
mest om at hygge sig 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.

Priserne for at deltage er følgende: 
         200,- kr. for Mad og Øl 
         100,- kr. for KUN mad 
Betalinger finder sted, når man bestiller billetterne på
place2Book.com

Alt hvad du skal gøre for at komme med, til denne dejlige
dag, er at tilmelde dig og din familie, til enten KUN mad
eller Mad og øl.

Det kan du gøre her, hvor du også betaler.

Du skal have tilmeldt jer inden den 15. juni 2013, for at
kunne komme med.

Vi glæder os til at se dig!!!

 

Ølfestival 2013 finder sted i Tap1 i København i dagene
fra den 23. til den 25. maj 2013. Planlægningen er i fuld
gang, udstillerstandene er næsten udsolgt, en god bid af
programmet er på plads og billetsalget er startet.

Vi forbedrer og udvikler de aktiviteter der er blevet en fast
del af Danske Ølentusiasters Ølfestival. Underholdningen

Så hold øje
med: kongenslyngby.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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består bl.a. af Flaskedrengene, som var en stor succes i
2012. De dukker op fredag med deres alternative bud på
anvendelse af returemballage; Monrad og Rislund, som for
snart mange år siden proklamerede at 'Øl er Gud',
optræder på scenen lørdag aften; og sammes
musikdirektør i det hedengangne Totalpetroleum, Øivind
Ougaard, stiller torsdag op med Polkageist.

Læg dertil smagsprøver på hundredvis af gode øl fra
snesevis af danske og udenlandske bryggerier.

Åbningstider:

Torsdag 16.00 - 23.00

Fredag 13.00 - 23.00

Lørdag 13.00 - 23.00

For gæster med billetter, der er købt i forsalg, er der
adgang en time tidligere end ovenstående - og i år vil der
oven i købet være rabat på poletter til smagsprøver købt i
forsalg - billetsalget kan findes via www.beerfestival.dk.

 
Der er mulighed for firma- og gruppearrangementer for
grupper på minimum 20 personer. Henvendelse til Danske
Ølentusiasters Sekretariat.

 
Festivalplakaten er igen i år skabt af Mads Berg, den kan
ses på www.beerfestival.dk. En version i højere opløsning
kan rekvireres hos Danske Ølentusiasters Pressekontakt.

 

Vi har i det sidste stykke tid kørt en medlemsundesøgelse i
Lokalafdelingen Kongens Lyngby.

Vi ville have sluttet denne undersøgelse den 1/5 2013, men
da kun 14 har valgt at svare på undersøgelsen, prøver vi at
forlænge den lidt mere.

Således håber vi at der er nogle flere af de ca. 300
medlemmer vi er som vil ulejlige sig med at svare, således
at vi kan blive en bedre lokalafdeling.

Så skulle du være en af dem der ikke lige har nået at svar
har du mulighed for det frem til den 31/5 her.
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Den 17. april havde vi besøg af Kristian Stonge fra
Stronzo i lokalafdelingen.

Kristian havde taget 13 af de gode øl med som de 8
medlemmer der var mødt frem fik lov til at smage.

Smagningen af øllet blev ledsaget af en lille information
om øllet, samtidigt med at der blev talt meget om Stronzo
historie og fremtid.

Det blev også til en hel del fortællinger om de mange
tiltag Stronzo har fordagen på ølfestivallen i TAP1. De her
flere special øl som kun vil være at finde denne ene gang.

Du kan lise meget mer om Kristians besøg på
hjemmesiden.

 

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen
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