PÅSKE/FORÅRS-Smagning
Medlemsmøde hos Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Aalborg - april 2013
Som lovet kom Danske Ølentusiaster i Aalborg på facebook den 1. april. Der er flere spændende ting i støbeskeen.
Øllets Dag 7-9-13, hvor vi i år vil lave vores beerwalk som i 2009. Den 21. september tager vi nordpå med toget
for at kigge lidt på hvorfor Lokalafdeling Frederikshavn blev valgt som Årets Lokalafdeling i foreningen. Hvad sker
der egentligt ølmæssigt deroppe? Udlandsturen går til Berlin. Mon ikke snart der bliver åbnet for tilmeldingen?
Til Årsmødet får vi besøg af Ugly Duck, som stod bag begge øl der blev kårets som Årets Ølnyheder 2012.
Regionen har også noget GODT på vej. Den 18. januar afvikler vi Nordjysk Ølnyheds Smagning i Brønderslev. Planen er at få samlet alle de nordjyske ølnyheder fra 2013 og lave et arrangement hvor medlemmerne får mulighed
for at smage dem. Vi arbejder aktuelt i kulissen med det...
Men skriv datoen op eller ned - alt efter hvad i foretrækker.
Det fantastiske Refsvindingebesøg i marts blokerede for afvikling af en smagning af påske/forårsøl før påske.
Derfor var vi nødt til at vente lidt og ærligt talt - vejret har jo allermest mindet om vinter/efterår...
Det var først forleden jeg fik påbegyndt havearbejdet :-)
Dagens smagning bliver forestået af Steen Carlsen som står bag øl-bloggen Tid til en øl.
1)

Vendia Bryghus

Forårsbryg

5,6%

2)

Ayinger

Celebrator

6,7%

3)

Stillwater

Lower Dens

6,0%

4)

Amager Bryghus

Kåååd

6,5%

5)

Mikkeller

Green Easter

7,0%

6)

Brewdog

Never Mind the Anabolics

6,5%

7)

Herslev Bryghus

Forårsbryg

8,0%

8)

Ewil Twin

Ron & the beast Ryan

7,0%

9)

Westmalle

Tripel

9,5%

10)

Mikkeller

Funky E-star

9,3%

Skriv herunder som sædvanligt i prioriteret rækkefølge numrene på de 3 øl du finder bedst...

HUSK - STEM PÅ ÅRETS BRYGGERI - BAG LOGIN PÅ ALE.DK
så du er med til at bestemme hvilket bryggeri der kåres 24. maj 2013
LANDSNYT FRA DANSKE ØLENTUSIASTER
Medlemmer af Danske Ølentusiaster har frem til
30. april klokken 24:00 mulighed for (bag login på
ale.dk) at stemme på Årets danske Bryggeri 2012.
Du skal stemme på det bryggeri som, du mener,
har gjort det mest positive indtryk på den danske
øl-scene i 2012. Det er muligt at stemme på de
130 danske bryggerier der var aktive i 2012. Resultatet vil blive offentliggjort fra Scenen på Ølfestivalen fredag den 24. maj klokken 16:30.
Ølfestivalen foregår i Tap1 fra den 23. til den 25.
maj 2013. Der er stadig brug for frivillige på ølfestivalen - så grib muligheden og vær med til at
få det hele til at hænge sammen samt oplev stemningen og sammenholdet i kulissen...

DØE AALBORG KALENDER 2013
19. januar - Det Sorte Øl
16. februar - Årets Ølnyhed 2012
23. marts - Refsvindinge-besøg
20. april - Påske/Forårs-øl
18. maj - Ølstile, Mad & Øl
Juni - Besøg af Ugelris
Juli - Frimåned
17. August - Porseplukning i Thisted
7. september - ØLLETS DAG
21. september - Tur nordpå
2. oktober til og med 6. oktober
- Udlandstur til Berlin
26. oktober - Årsmøde
+ besøg af Ugly Duck
16. november - Julefætter
Hverdagsaften i december
- ØL, flæsk og bold

LOKALNYT FRA DANSKE ØLENTUSIASTER
Ved seneste Lokalbestyrelsesmøde den 9. april blev det
besluttet at udpege Tom Christensen som ny lokalnæstformand og regionsbestyrelsesrepræsentant for Danske
Ølentusiaster, Lokalafdeling Aalborg. Det sker naturligvis, fordi Anne Lise har trukket sig fra sine lokale og
regionale poster efter at være blevet valgt som landsformand. Steen Carlsen, der siden Årsmødet 2012 har
været suppleant til Lokalbestyrelsen, er nu gledet ind
som almindeligt menigt medlem af Lokalbestyrelsen.

HUSK - TILMELDINGEN ER I GANG TIL:
ØLSTILE - ØL & MAD 18. MAJ
Oplægsholder bliver Christian Scheffel - der er
øldommer, håndbrygger, rateberian, medlem af
redaktionsudvalget for ØLentusiasteN samt udvalg
om mad & øl og udvalg om kommunikation
i Danske Ølentusiaster og så er han lokalformand
for Danske Ølentusiaster i Odense.
Det er faktisk fortrinsvis Christian, der skriver om
ølstile i vort medlemsblad - så det er virkelig et
scoop, at det er lykkedes at få ham som oplægsholder.
Der er pt. 13 tilmeldte.
BESØG AF UGELRIS 15. JUNI
Vi har længe ønsket at få besøg af en af de små
gårdproducenter. Derfor er vi meget glade for
at er lykkes at få Peter Kaj Knudsen fra Ugelris
Vingaard og Gaardbryggeri til at komme og præsentere forehavendet og fortælle små anekdoter
om produkterne samt om livet på gården.
Vi får naturligvis også lov til at smage. Vi skal have
en smagsprøve på stedets champagne og en lillebitte smagsprøve på deres grappa. Men vi er jo
en øl-forening, så vi skal selvfølgelig også smage
lidt øl. 5 forskellige. Peter har planlagt at være
sammen med os i cirka et par timer og så kan vi jo
passende spise bagefter og få tid til at tale med
andre ølentusiaster.
Der er pt. 3 tilmeldte

Har du nogle forslag til lokalafdelingens ledelse som vi bør tage op
- så skriv dem herunder og vi vil tage det op på næstkommende lokalbestyrelsesmøde...

