PREVIEW!

HUSK SIDSTE TILMELDING ER PÅ FREDAG DEN
15/5.
Du kan også være med vi laver bare sjov, så alle kan
være med.
Maj smagningen er fastsat. Emnet for smagningen er ØlQuiz
Den finder sted den 19. maj 2015 kl. 19:00 i "Borgernes
hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.
Hvad er det nu tænker nogen sikkert. Kort fortalt, vil vi
udfordre hinanden lidt på viden om øl indenfor nogle
forskellige kategorier, der vil være spørgsmål på flere
sværhedsgrader så alle kan være med.
Hvert "bord" denne aften udgør et hold, alle hold svarer
samlet på de samme spørgsmål på det udleverede svar-ark.
Spørgsmålene er inddelt i kategorier med 5 spørgsmål i
hver kategori. Kategorierne kunne være, HVEM, HVAD,
STORT, SMÅT osv., men kunne også være nogle helt
andre.
Imens vi quizzer vil der til hver kategori være en øl vi
smager som er relateret til kategorien.
Til det vindende hold, er der naturligvis en præmie, og
ÆREN !
Brug af mobiltelefoner, eller lignende under quizzen vil
medføre diskvalifikation af holdet.
Der er ingen tvivl om at det bliver anderledes end mange
af de andre smagninger vi har haft i afdelingen, hvor vi
normalt har koncentreret os om et bryggeri, eller øltype,
vil smagningen denne her gang spænde mere bredt.
Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.
Du skal tilmelde dig smagningen her.
Det er sidste mulighed den 15. maj 2015 til at tilmelde sig
smagningen.

Vi håber på en anderledes og hyggelig aften i
lokalafdelingen.

Tag med til Danmarks største legeland 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 eller bare sæt dig med dit smageglas og nyd
en god øl. Der er noget for enhver.
Ølfestivalen er flyttet i nye og større lokaler, der for bliver
det noget af de største du kan opleve her hjemmesom
ølentusiast.
Men du kan få endnu mere på opleveren, hvis du også
tager 2 vagter som frivillig. Du får fri adgang under hele
festivallen, du få poletter for det antal timer du ligger og
sidst men ikke mindst for du lov til at give andre
ølentusiaster en kæmpe oplevelse.
Ølfestivalen er bestemt et besøg værd!! Så meld dig som
frivillig eller køb din billet.
For mere information på beerfestival.dk

