
 

Aabenraa, nov. 2020 

MEDLEMSINVITATION 
Arrangement: Virtuel ølsmagning 

Smag og stem på "Kyckelhaen Aabenraa Sommer øl 2021" 
Dato og tids-

punkt Lørdag, 23. januar 2021 i tidsrummet kl. 12.30 til 13.30. 

Sted: Egen hjemadresse med god netforbindelse 

Tilmelding: 

 

For at vide hvor mange "smagsøl" der skal brygges er der tilmelding 

 i perioden 14.11. til 28.11.2020. 

Det koster 85 kr. at deltage. Betaling via MobilePay 67423 eller på foreningens kon-

to 7910 - 1037558.  

Tilmelding og betaling sker samtidig. Skema-via hjemmesiden-  

Beløbet dækker kostprisen til en 3-pack øl á 0,5l. og til at afgive indtil 3 stemmer. 

Et sæt 3-pack á 0,5 l er smagsprøve til 3 deltagere.  

Vær med til at gøre denne nyskabelse for ølsmagning til en oplevelse ved at invitere 

eller gå sammen med flere. 

Bliver der flere end 3 deltagere kan der blot købes flere  3-pack-sæt. 

Det praktiske 

Deltagelse kræver en god netforbindelse, en pc med kamera, eller en IPAD og selv-

følgelig 3-packen`s smagsprøver. 

Brygmester Torben West skal bruge deltagernes mailadresse til brug for at sende en 

invitation til det virtuelle møde. 

Under mødet introducerer brygmester Torben øllene imens de smages. 

Hvilke øl skal 

du/I så sma-

ge? 

 

Nr. 1: Den gyldne Ale. (gul)En øltype med solide rødder i den engelske øltra-

dition. Den har en lidt mørk gylden farve med mellemstort skum. Den er fint 

humlet uden at virke bitter. En øl som smager frisk og læskende. 

Nr. 2: Steambeer. (rød) En øltype fra den amerikanske vestkyst, som også 

kaldes California Common. Det er en øl brygget på pilsnergær, men ved tempe-

raturer, som var det en alegær, vi havde brugt. 

Nr. 3: Neipa. (blank) New England IPA'er (neipa) er en øl med lidt eller ingen 

humlebitterhed. Humlerne, som er tilsat sent under brygningen, giver en tropisk, 

saftig blød sødme, med sydfrugt eller citrus-smag.. 

Andet:  
De bestilte  

3-packs skal afhentes hos Carstensens tehandel i ugen fra d. 18. januar 

til den 23. januar.  

Efter afstem-

ningen 

brygges vinderen. Ølpremiere på Michelsens gaard fredag d. 26. 3. fra kl. 15.00 

– 17.00 (hvis ellers coronaen tillader det). 

Afstemningen 
(gul - rød - blank) via skemaet "ølsmagning". Alternativt ved opkald til 3089 6336 

(Svend Nielsen) 

 
Spørgsmål vedrørende tilmelding sker til sekretæren, Orla Jensen på telefon 7462 2244. 
 
 Med forventning om god opbakning til denne nyskabelse sender  

 

bestyrelsen en venlig hilsen 

https://aabenraabyhist.dk/%25C3%25A5rsprogram_arrangementer.html
https://aabenraabyhist.dk/foreningen%20og%20medlemmer%20/aabenraa-oel.html

