
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

November smagning.
Hjælp til julefrokosten.
SM i håndbryg.
Referat fra Årsmødet.
Lokalafdelingens fremtid.
Referat fra oktober smagningn.

November smagningen er fastsat. Emnet for smagningen
er "Julefrokost". 

Den finder sted den 20. november 2014 kl. 18:00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Vi håber på at kunne få nogle af lokalafdelingens
medlemmer til at hjælpe til med at lave den helt store
julefrokost. Og til Julefrokosten vil det være en del
forskellige juleøl.

Smagningen vil koster 150,- kr. at deltage i, hvilke giver
både mad og øl.

Du skal tilmelde dig julefrokosten her.

Det er sidste mulig den 14. november 2014 til at tilmelde
sig smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til denne julefrokost, og at i
har taget jule humøret med jer.

 

08. november SM i
håndbryg

20. november Julefrokost

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.

 

Amager: 
d. 01/11 Ølbanko 
d. 19/11 Besøg af Anders
Kissmeyer 
d. 05/12 Julefrokost

Ballerup: 
d. 27/11 Juleølsmagning

Bornholm: 
d. 08/11 Monrad og Rislund
Ølshow 
d. 15/11 Juleølsmagning

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=14046
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=31ec4d534c
http://www.ale.dk/index.php?id=515
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
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93
http://www.ale.dk/index.php?id=6668


Som du lige har læst vil vi i år afholde en julefrokost. Det
sker den 20/11 kl 18.

Men en julefrokost laver ikke sig selv.

Derfor kunne vi godt bruge noget hjælp til at lave 1 eller 2
retter, eller dække bord.

Så sidder du og tænker at du gerne vil være med til at gøre
denne julefrokost helt speciel, så hjælp til.

Du skrive til martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk med
hvad du gerne vil hjælpe til med.

Uden din hjælp bliver det svært at lave en julefrokost.

Igen i år afholder Danske Ølentusiaster Sjællandske
Mesterskaber for Håndbryggere.

Tidligere har mesterskabet været afholdt af Region
Nordsjælland, men i år er det Region København, der står
for dette.

Det hele forgå den 8/11 2014 fra kl. 11:00 til 17:00 i
Kulturhuset "Kilden", Nygårds plads 31, 2605 Brøndby.

Læs mere på regionens hjemmeside. 

Den 22/10 var det tid til årsmødet i Lokalafdeling
København Nord. Det havde hele 16 medlemmer valgt at
møde op til.

På årsmødet var der en kort gennemgang af hvad der er
sket i det forgangende år.

Frederiksberg: 
d. 20/11 Juleølsmagning. 

København: 
d. 12/11 Udflugt til Amager
bryghus.

Rødovre: 
d. 20/11 Juleølsmagning 
d. 13/11 Julefrokost i
storbyen

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

Så hold øje
med: koebenhavnnord.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.

mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=30071&md5=2d5973121160f00504aa48d9d0b9a8bbed162eac&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=13765
http://www.ale.dk/index.php?id=11494
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://koebenhavnnord.ale.dk/
http://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord


Der efter kom der en del ros til arbejdsgruppen, som står
for at kordinere og afholde smagningerne. Hvilket
arbejdsgruppen selvfølgelig var glad for. 

Derefter var der genvalg til lokalformanden og
godkendelse af at vi forsætter med at arbejde videre på den
måde vi altid har gjort.

Du kan læse hele referatet under beretningen på
hjemmesiden.

 

Som også sagt til årsmøde er det jo jeres lokalafdeling.
Det betyder at i også kan være med til at skabe ideer og
smagninger.

Derfor skulle du have ideer til emner eller andet vi i
lokalafdelingen kan lave. Eller sidder du og tænker at det
kunne være spændende at høre om så kom med ideen, så
vi kan arbejde videre med dine ideer.

Det er den måde vi får alle de gode ting til at ske, så hold
dig ikke tilbage.

Har du ideer, forslag eller vil stå for en smagning, så meld
tilbage på martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk, med dine
ideer og forslag.

Vi glæder os til at hører fra jer.

Efter årsmøde afholdte vi en smagning, som denne gang
var noget helt specielt.

Der var øl som vi aldrig havde smagt før, der var nemlig
nogle af lokalafdelingens hjemmebryggere der havde taget
øl med til denne smagning.

Således fik de fremmødte lov at smagen nogle gode øl
som de helt sikker ikke havde smagt før, lige som at de
nok heller ikke vil komme til at smage dem igen.

http://typo3.ale.dk/index.php?id=14044
mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk


Der var bestemt nogle gode øl blandt de øl der var taget
med, og det lød på deltagerne at det bestemt var noget vi
godt kunne gøre igen.

Du kan læse mere og se billeder i beretningen på
hjemmesiden.

 

Kom med ideer til næste år og nyd det gode efterår.

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

 

http://typo3.ale.dk/index.php?id=14045

