
 

Husk det er den 11/6 der er sidste chance for at tilmelde sig til
denne smagning.

Bliver vi ikke flere bliver vi nødt til at aflyse det.

Så tag din øl-ven i hånden og få jer tilmeldt så vi kan få en super
dag.

____________________________________

Juni smagningen er fastsat, emnet vil være en rigtig gang
sommerhygge med grill og det hele.

Den finder sted den 18. juni 2016 kl. 13:00 i "Tyrolerhuset" på
Nybrovej 315, 2800 Lyngby. 

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 fad-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 valg 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 150,- kr. for Mad og Øl (50,- kr. kun for
Mad), som betales ved tilmeldingen. 

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 11. juni 2016 for at tilmelde sig
smagningen.

Vi gælder os til at se jer alle sammen til denne gang sommerhygge.

  

PREVIEW!

http://tyrolerhuset.dk/
http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=nybrovej+315&from=
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=435558445c


Husk også denne dag, for ellers må vi melde fra og dervet ikke lave
noget PR-arrangement i år.

----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

Gladsaxe Dagen 2016 

Hvad er det?

Der er sikker mange der godt ved hvad det er, men også nogle som
ikke gøre.

Den er en dag hvor Gladsaxes foreninger og andre, laver en stor
markesdag ved Gladsaxe Rådhus.

 

Hvad betyder det for os?

Det giver os en unik mulighed for at vise og informere om vores
forening. Vi vil lave en infobod til denne dag.

 

Hvornår er det så?

det hele sker den 27/8. hvor markedspladsen vil være åben fra 13-
18.

 

Hvad kan du så gøre?

Ja vores bod skal bemandes så du kan tilmelde dig 2 eller flere timer
inde på Place2book.

Opgaven vil bestå i at fortælle så mange som muligt om vores gode
forening, så vi kan få nogle flere medlemmer.

 

Hvad får jeg for det?

Vi vil gerne take dem som hjælper med lidt mad bagefter og nok
også en øl.

 

HUSK DET ER ET PR. ARRANGEMENT, SOM I HAR
EFTERLYST AT VI DELTOG I. SÅ I SKAL OGSÅ VÆRE
MED TIL AT BÆRE DET IGENNEM.

Vi glæder os til at se dig tilmelde dig!!!

 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=05aced92d4

