PREVIEW!

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

Så er det ved at være tid til lokalafdelingens sidste
smagning i 2015. Dermed skal vi ønske hinanden god jul
og godt nyt.

Planen for 2016 kommer i
løbet af november
Med forbehold for
ændringer.
(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

Denne nyhedsmail indeholder:
November smagning.
SM i håndbryg
Ølfestival 2016.
Referat fra årsmøde
Beretning fra oktober smagning.
Skulle du sidde der hjemme med ideer, som du mener vi
skal tage til os i lokalafdeling, så tøv ikke. Det var ikke så
længe før vi kikker på 2016 programmet, og her har du nu
mulighed for at give dine indput. Skriv om din ide til
Formanden, som så bringer det videre til arbejdsgruppen.
____________________________________________

November smagningen er fastsat. Emnet for smagningen
er jul med mad.
Den finder sted den 19. november 2015 kl.
19:00 i Telefonfabrikken's Fællesrum.
Igen i år byder vi på en julebuffet med nogle dejlige jule øl
til.
Menuen er:
Hvide sild med Karrysalat og løg
Cremede karrysild med rødløg
Paneret fiskefilet med grov remoulade og citron
Røget laks med flødepeberrodscreme

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. 07/11 Det store ølbanko
d. 04/12 Julefrokost
d. 09/01 Nytårskur
Ballerup:
d. 07/12 Nu er det jul (-eøl)
igen
Bornholm:
d. 14/11 Juleølsmagning og
spisning
Frederiksberg:
d. 02/11 Ny Nordisk Øl og
smørrebrød

Friskbagt Leverpostej med Champignon og bacon
Frikadeller med rødkål
Roastbeef med grov remoulade, syltede rødløg og
rofrugtchips
Æbleflæsk
Svinekam med rødkål
Svinemørbrad med Champignon ala creme
Ris ala mande med kirsebærsauce
Der til selvfølgelig 2 slags rugbrød og franskbrød, med
smør og krydderfedt.

d. 26/11 Juleølsmagning
med buffet
København:
d. 19/10 Årsmøde
Rødovre:
d. 19/11 Juleøl-smagning
med Carsten Berthelsen
d. 12/12 Julefrokost

Smagningen koster 175,- kr. at deltage i, men så er der
også dejlig julemad til.
Du skal tilmelde dig her, men skynd dig så alle pladserne
ikke forsvinder
Det er sidste mulighed den 10. november 2015 for at
tilmelde sig smagningen.
Vi håber at se jer alle sammen til års sidste smagning,
Hvor vi nok også kan løfte sløret for 2016 programmet.

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.

Igen i år afholder Danske Ølentusiaster Sjællandske
Mesterskaber for Håndbryggere. Tidligere har
mesterskabet været afholdt af Region Nordsjælland og
København, og nu er Midtvestsjælland der er glade for at
skulle afholde det.
Det sker den 7. november 2015 kl 10:30 til 17:00 på
Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev.
De har sammensat et fantastik mesterskab, hvor der er
flotte brygpræmier til de bedste bryggere og flotte
ølpræmier til publikum.
____________________________________________

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.
Billetsalget starter den 1/12 så du kan give en tur der ud i
julegave. Og melde dig som frivillig, hvilke også kan ske
fra den 1/12.
Ølfestivalen er bestemt et besøg værd!!

BEMÆRK I ØVRIGT AT DER ER SKET FLERE NYE
TILTAG TIL FESTIVALLEN 2016. For mere information
læs på beerfestival.dk.
____________________________________________

Den 21. oktober blev årsmødet i lokalafdelingen
København Nord afholdt.
Årsmødet er noget vi skal holde som lokalafdeling, men
man må sige der ikke var meget overraskende på mødet.
Der med var der genvalg af formanden, og det blev
besluttet at arbejde videre med den struktur vi har gjort de
sidste par år.
Men der blev dog stille lidt spørgsmål ved om det nu er
den rigtig og bedste løsning, eller om vi skal gå over til en
§14 løsning.
Du kan læse hele referater på hjemmesiden.
____________________________________________

Efter årsmødet den 21/10 var det tid til en stærk prøvelse.
Det var Jacob Hertz, som igen havde tilbudt sin hjælp med
at afholde denne smagning, med emnet stærke øl over 9%.
Jacob fortalte livligt om de øl der blev serveret, samtidigt
med der blev hygget snakket omkring bordet
Du kan læse mere om smagningen samt hvilke øl der blev
serveret i beretningen fra smagningen på hjemmesiden.
____________________________________________
Vi takker for et godt årsmøde, og håber rigtig mange vil
støtte op om arrangementerne i 2016.
Højt Skum
Bitten Riis Thomsen

