Arrangementer 2014
Kære ølentusiast i Rødovre

Hermed er oversigten over de planlagte
arrangementer i 2014. Vi må for en god ordens
skyld gøre opmærksom på, at vi nødvendigvis må
tage forbehold for at de forskellige kan og vil tage
imod et besøg fra os den pågældende dag. Det er
derfor med forbehold for nødvendige ændringer,
men her er altså bestyrelsens oplæg til
arrangementer.
Vi begynder 2014 den 13. januar, hvor vi holder
medlemsmøde med en almindelig smagning. Vi
skal smage på trappist øl, og vi forventer at holde
arrangementet i Brønden, som er kommunens
kulturhus lige ved Brøndby Strand Station.

I slutningen af februar plejer vi at holde et fælles
arrangement i regionen, hvor vi smager på
finalisterne i afstemningen om årets ølnyhed og
mon ikke det bliver sådan også i 2014?

Den 13. marts mødes
vi på Café E i
Frihedens
Butikscenter, og her
holder vi
medlemsmøde og
smagning. Temaet for
smagningen er fynske
øl. To Albani fra
kassen tak!

Ugen efter, lørdag den 22. marts, er der
generalforsamling i Danske Ølentusiaster. Det
holdes også i 2014 i Odense.
Den 26. april er vores gamle kending, madlavning
med øl, tilbage, og vi besøger Holmegårdsskolen i
Hvidovre.

Den 6. februar er der besøg på Amager Bryghus.
Sidste gang vi forsøgte os med et besøg her var
der ikke den store tilslutning, vi håber på større
interesse denne gang.

I maj holder DØE igen den store Ølfestival i Tap 1.
I 2014 er det i dagene 22. – 24. maj. Sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

Inden sommerferien skal vi den 14. juni holde
medlemsmøde i Kim Danøs have. Der skal grilles,
hygges og smages på Øl i Røg og Damp. Det bliver
en røget forestilling ☺

Den 20. november holder vi traditionen med en
smagning af juleøl i hævd. Stedet ligger ikke fast
endnu, men du kan godt glæde dig.

I 2014 holder vi lidt længere sommerferie end
tidligere, i håbet om at alle medlemmer herefter
er friske til efterårets slutspurt.

Vi forventer også i 2014 at slutte året af med en
julefrokost ude i byen. Det kan såmænd godt
være at det bliver hos Brewpub igen. Det bliver
lørdag den 13. december.
......

Lørdag den 6. september er det Øllets Dag, hvor
vi formodentligt får lavet et par arrangementer i
vores lokalområde. Mon ikke logoet kommer til
at ligne det her?

I slutningen af september prøver vi igen at
arrangere et besøg hos et håndbryggerlaug. Det
bliver enten i uge 38 eller 39.
Så nærmer efteråret sig, og den 20. oktober
holder vi årsmøde. Stedet ligger ikke helt fast
endnu, men vi forsøger at få en aftale med
Basement i Vanløse. På dagen skal vi smage sorte
øl, og vi skal rigtig mæske os i porter og stout!

Følg med på lokalafdelingens side med Arrangementer for evt. ændringer af datoer, steder mv.
Vi håber at de planlagte arrangementer vil lokke
mange til at deltage i medlemsmøderne i 2014,
og ser frem til at nyde meget godt øl sammen
med jer.
Og lad os endelig vide, hvis I har forslag til
spændende fremtidige arrangementer, og måske
endda har lyst til at være med til at stable dem på
benene.
Højt Skum!
Rødovre lokalafdeling

