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Nyhedsbrev – Juni 2005
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om medlemskort, ”Gammel smagning”, kommende smagninger
m.m.
Medlemskort
I disse dage bliver de nye medlemskort sendt ud. De vil blive sendt til jer
personligt. Dog vil jer der først har betalt kontingentet ”efter sidste frist”
først få jeres medlemskort senere, da vi laver en opsamlingsrunde.
Duus Vinkjælder er sponser for vores medlemskort igen – husk at støtte dem, de
støtter os - tak for det !!

Næste smagning: Onsdag d. 8. Juni – Tema: Gamle Ardbeg og Brora
Så er vi ved at være klar med en luksus mini smagning – den sidste inden
sommerferien.
Det er gamle aftapninger vi skal smage fra henholdsvis Ardbeg og det lukkede
destilleri Brora (skulle være nogle kanon aftapninger iflg. Kiss og Angus,
foredragsholderne fra vores Speyside smagning).
Gamle men meget smagsfulde og fyldige single malts – glæd dig.
Smagningen afholdes:
Onsdag d. 8. Juni kl. 19.00 – ca. 22.00 på Queen Mary Pub, Vesteraa, Aalborg
Prisen denne gang er 250 kr. og kun for medlemmer.
Aftenens smageprogram:
1. Brora 20 års (rare malt)
2. Brora 30 års
3. Ardbeg 1972
4. Ardbeg 1977
Denne gang afholder vi smagningen selv – dvs. at der bliver ingen foredragsholder.
Dog vil vi (fra bestyrelsen) knytte et par ord til de produkter vi skal smage
ligesom vi håber at nogle af jer vil sige noget i løbet af aftenen og dele din
viden med os andre.
Vi håber at du/I vil være med til at lave en rigtig hyggelig aftenen ud af denne
lidt utraditionel smagning – vi garanterer for at det er nogle spændende
aftapninger der er på programmet.
Der er ingen buffet/mad til dette arrangement.
NB NB NB
Til denne smagning er der plads til max. 32 personer, så vi kan kun opfordrer til
hurtig tilmelding, da der bliver rift om pladserne.
Tilmeldingen foregår via vores hjemmeside eller ved personlig henvendelse til
Poul E & Aalborg Vinhandel – vi åbner op for tilmeldinger onsdag d. 1. juni og det
bliver først til mølle princippet.
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Kommende smagninger
Af kommende smagninger i Aalborg Whisky Laug kan vi fortælle at vi i løbet af det
næste godt halve år har planlagt følgende:





2.
2.
2.
2.

halvår
halvår
halvår
halvår

2005
2005
2005
2005

–
–
–
–

Lowland smagning
Ukendte destillerier
Stor Springbank smagning
Islay-smagning

Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk

Betaling ifm. tilmeldinger til smagninger
Når du tilmelder dig en smagning så skal vi modtage betalingen fra dig senest 5
dage efter tilmeldingen - det er nemmest for os administrativt og vi er fri for at
rykke dig for betaling. Vi håber alle vil være os behjælpelig.
Når du indbetaler via en bankoverførsel – skriv venligst dit medlemsnr. i
tekstfeltet til os – det er meget nemmere for os.

Vi glæder os til at se dig til nogle af vores kommende arrangementer.
Til sidst vil bestyrelsen ønsker dig en rigtig god sommer med forhåbentlig nogle
rigtige gode whisky-oplevelser – på gensyn i 2. halvår.

Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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