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Nyhedsbrev – September 2005
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om medlemsstop, ”Ukendte destillerier smagning”,
kommende smagninger, samt et nødråb fra vores kasserer.
Medlemsstop
Så har vi lukket for medlemstilgangen. Vi er nu 201 medlemmer og efter sigende er
vi Danmarks største whisky Laug.
Til de ny ankomne medlemmer – velkommen i Aalborg Whisky Laug.
I løbet af September vil de sidste få deres medlemskort tilsendt.
Vi har så i stedet for åbnet op for en venteliste, så interesserede kan blive
skrevet op til evt. medlemskab fra april måned næste år.

Næste smagning: Onsdag d. 22. September – Tema: Ukendte destillerier
Så er vi ved at være klar med en spændende mini smagning.
Det er whiskies fra små ukendte destillerier. Vi har sammensat et program så der er
lidt for enhver smag. Du vil opleve både de blide, frugtrige og de mere kraftige og
røget – glæd dig.
Smagningen afholdes:
Torsdag d. 22. September kl. 19.00 – ca. 22.00 på John Bull Pub, Østeraagade,
Aalborg
Prisen denne gang er 150 kr. og kun for medlemmer.
Aftenens smageprogram:
1. Lochside 1991 – Connoisseurs Choice
2. Braes of Glenlivet 1989 – Cadenhead
3. Imperial Private Collection - Claret - 1990 (Gordon & MacPhail)
4. Macduff 1988 - Connoisseurs Choice
5. Glenlossie 1992 Chieftain's
6. Penderyn – Wales
7. Finlaggan Cask Strength
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.
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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 torsdag d. 8. september
og det bliver først til mølle princippet.
Dog lover vi at hvis smagningen bliver stort overtegnet så gentager vi smagningen
senere.

Kommende smagninger
Vi planlægger følgende (forbehold for justeringer):
 21. Oktober - Lowland smagning (måske krydret med en overraskelse)
 18. November – stor Highland Park smagning
 Januar – stor Islay-smagning
Og så kan det være at vi krydrer efteråret med en enkelt eller to mini-smagninger
mere – heriblandt en begynder smagning for jer nye medlemmer som ikke har den store
kendskab til whisky endnu.
Du kan allerede nu se nogle af de valgte aftapninger til de kommende smagninger på
vores hjemmeside.
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk

Betaling ifm. tilmeldinger til smagninger
Vi har et nødråb fra vores kasserer, Lotte – hjælp hende !!
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 – eksempel: Nr. 1, Kim Nielsen

Vi glæder os til at se dig til nogle af vores kommende arrangementer.

Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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