
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

Januar smagning.
Smagninger i 2014
Referat fra smagning i november.
Referat fra Julemarket.
Ølfestival 2014

Så er vi på vej ind i et nyt år. Derfor vil vil allerede nu
fortælle jer lidt om 2014s første smagning, som finder sted
den 21. januar 2014 kl. 19:00 i "Borgernes hus" på Søborg
Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Smagningen vil få temaet Vinterøl. Her vi vil smage på
rigtige vinterøl, så der vil sikkert være en del tungt øl
mellem, men bestemt en del spændende øl til brug for
vinteren.

Så er du lidt vintertrist er her chancen for at komme i
bedre humør, eller vil du bare gerne smage og nye lidt
godt øl er det årets første smagning du skal tage til.

Det vil koster 100,- kr. at deltage i smagningen.

Du kan nu tilmelde dig denne smagningen her.

Det er sidste mulig den 17. januar 2014 til at tilmelde sig
smagningen.

 

21. januar Smagning

18. februar Smagning

20. marts Smagning

22.
marts Generalforsamling

22. april Smagning

14. maj Smagning

22-24. maj Ølfestival

14. juni Smagning med
mad

21. august Smagning

23. august Gladsaxedag

6. September Øllets dag

23. september Smagning

22. oktober Årmøde og
smagning

20. november Julefrokost

Med forbehold for
ændringer.

 

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
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Vi håber at se jer alle sammen til årets første smagning
sammen med os.

 

Igen i år har vi sammesat er program, som vi er godt
tilfreds med. Der er dog nogle af datoerne der ikke helt er
fastlagt hvad vi skal lave, og samtidigt er det ikke
bekræftet med de datoer vi har sat, men vi vil arbejde med
for at det kan blive som det vi melder ud nu.

Du kan se datoerne i højre side af denne mail. Ellers kan
du altid finde dem på vores hjemmeside.

Vi vil i år gå efter det store lokale til alle smagningerne
således at vi kan holde det store deltager antal som vi
sluttede 2013 med.

Lige som i 2013 vil vi også sælge vores billetter til
smagningerne via Place2book.com, da vi har været glade
for denne lette arbejdsgang dette system har medført os.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer i det kommende
år.

 

Den 28/11 mødtes ølentusiaster fra lokalafdelingen til
årest sidste smagning. Og som så mange andre traditioner,
var det også her juleøl der var i højsæde.

Der var købt 12 forskellige øl ind, som vi skulle smage os

når du deltager i
afdelingens ølsmagninger.  
Har du ikke et selv, så giv
besked til formanden, som
du kan låne et af.

 

Amager: 
d. 04/01 Nytårkur

Ballerup: 
d. 25/01 Tur til Valhal

Bornholm: 
d. 15/02 Engelsk øl

Frederiksberg: 
d. 20/01 Smagen af
Skandinavien...

København: 
d. 25/01 Vi følges ad til
FØLS

Rødovre: 
d. 13/01 Trapist-øl

 

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

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
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igennem i løbet af aften.

Samtidigt var der hele 2 store ting der skete for
lokalafdelingen denne aften.

Den ene var at alle der havde tilmeldt sig mødte op, der er
ikke sket før i hele dette år. Så det var jo dejlig at alle kom.

Særlig når den anden store ting var at vi vil oppe på 25
deltager, hvilke betyder at vi ikke længere kan være flere i
Borgernes Hus lille lokale.

Et af målene for den nye arbejdsgruppe var at vi skulle
blive så mange til smagningerne at vi ikke kunne være i
det lille lokale.

Selve smagningen bragte os vidt omkring til mange
forskellige øltyper, hvilke jo bragt en diskusion om hvad
en juleøl endetlig er for noget. 
Mange mente jo at en juleøl en en sød luksus øl, men det
må man sige at de kun var.

 
Læs en længere beretning her, Hvor du også kan se hvilke
øl der var på programmet.

Julen kom til Borgernes Hus, i weekenden den 30. november og 1. december.

I denne weekend afholdte Borgernes Hus julemarked. 

Da vores afdeling, jo holder deres møder i Borgernes Hus, havde

arbejdsgruppen valgt at vi skulle deltage med vores egen bod.  

Derfor blev der lørdag morgen pyntet en lille bod med øl, julekager og

informations materiale. Ideen var så at markedsgæster kunne komme forbi og

hører om vores velsmagende forening. Når de nu kom for at høre lidt om

foreningen gav vi selvfølgelig en smagsprøve. 

Læs mere om julemarket her.

 

du så kan "syntes godt om"
siden for at få nyheder og
opdateringer.
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Tag med til Danmarks største lageland 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

 

tak for et dejligt og lærerigt år.

Højt Skum, god jul og godt nytår.

Bitten Riis Thomsen
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