Aalborg Whisky Laug
Bredegade 18
9000 Aalborg
www.AalborgWhiskyLaug.dk
Bankkonto: Spar Nord - Reg.nr. 9366 Konto 4563357725

Nyhedsbrev – April 2006
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om fornyelse af medlemskab, Port Ellen smagning,
kommende smagninger m.m.

Fornyelse af medlemskab
Så skal vi til at tage hul på et nyt medlemsår og dermed er det også tid for
betaling af kontingent. Jvf. generalforsamlingen d. 17. marts blev det vedtaget at
kontingentet fortsat er 200 kr. for et år. (gyldighedsperiode 1. april 2006 - 31.
marts 2007)
Du bedes derfor indbetale 200 kr. SENEST d. 30. april - betalingen kan foretages på
en af følgende måder:
 som bankoverførsel (HUSK at opgive medlemsnr. ifm. overførslen som det første
i tekst-feltet) til vores konto i Spar Nord - Reg.nr. 9366 Konto 4563357725
 få et girokort tilsendt (du bedes skrive til os at du vil have et sådan)
 personlig henvendelse til Poul E & Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg
NB NB NB: Såfremt du IKKE ønsker at forlænge dit medlemskab bedes du meddele os det
via mail - vi vil også meget gerne høre hvorfor du evt. ikke ønsker at være medlem
mere.
Alle medlemmer får et nyt medlemskort - dvs. det gamle er ikke længere gyldigt.
Ved fornyelse af medlemskabet beholder du dit nuværende medlemsnr.
Medlemskort forventes udsendt ultimo maj/primo juni.
Sponsor for vores medlemskort er denne gang Cafe Frederiksberg – tak for det.
Såfremt vi ikke hører fra dig senest d. 30. april, så er du udmeldt af foreningen.

BEMÆRK: Vi har også åbnet op for nye medlemmer nu.

Næste smagning: Fredag d. 21. April Port Ellen
Den længe ventet smagning af luksus whiskies fra det lukkede Islay destilleri Port
Ellen.
Uden at rose os selv for meget så synes vi det er lykkedes os at skaffe nogle
rigtige spændende og flotte aftapninger fra dette destilleri. En af dem købt på
auktion for AWL af vores medlem, Morten nr. 166 – tak for det.
Vi har valgt ikke at hyre nogen foredragsholder denne gang, så det bliver et par
stykker af os fra bestyrelsen som vil fortælle noget om de whiskies vi skal smage.
Disse whiskies skal nydes stille og rolige i godt selskab.
Smagningen afholdes:
Fredag d. 21. April kl. 19.00 – ca. 23.00 hos Cafe Frederiksberg, Hadsundvej 1B,
Vejgaard, Aalborg (indgang igennem porten)
Vi har vedlagt et lille kort som beskriver hvor Cafe Frederiksberg ligger
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Bus: Benyt linie 17. Det er nemmest at stige af umiddelbart lige efter bussen
svinger til venstre ad Østre Allé mod Øster Sundby Vej.
Alternativt kan der stiges af ved Østerport, lige over for Texaco på Østerbro derefter er der ca. 5min gang til Frederiksberg.
Tjek www.nordjyllandstrafikselskab.dk
Prisen denne gang er 400 kr. for medlemmer og 475 kr. for ikke-medlemmer.
NB: Medlemspris forudsætter at kontingentet er betalt eller betales samtidigt !!
Aftenens smageprogram (det er ikke rækkefølgen):
1. Port Ellen Signatory Port Wood Finish 1. Edition 1978, 24 år, 58 %
2. Port Ellen 1979 5. release (sidst nye)
3. Port Ellen 1979, 26 år, 56,9 % Blackadder Raw Cask
4. Port Ellen 1982, 21 år, 50 % (sherry) Douglas Laing, Old Malt Cask
5. Port Ellen 1978, 27 år, 55,3% Douglas Laing, Old & Rare Platinum
6. Port Ellen 1979, 60,7%, Cask, Gordon & Macphail
Midtvejs i arrangementet vil der være en lettere spændende buffet fra Cafe
Frederiksberg.
Tilmeldingerne er først til mølle princippet.
Kommende smagninger i 1. halvår 2006
Så er datoerne fastsat for de kommende smagninger i 1. halvår 2006 – så sæt kryds i
kalenderen. Vi har planlagt følgende (forbehold for justeringer):
 19. Maj - Duncan Taylor smagning
 Udsat til 2. halvår - Douglas Laing - Old & Rare Platinum (Mini-smagning)
 Udsat til 2. halvår - 6 Classic Malt - Distillers Edition(det er luksus
udgaverne) (Mini-smagning)
 Edradour (Skotlands mindste destilleri) – finish smagning
 Andre emner til kommende smagninger:
- Irsk - Bourbon
- Blackadder Raw Cask - Laphroaig
- Springbank - Glenmorangie (vertikal smag.)
- Talisker - Mack Myra
- Glenfarclas – Blended – og selvfølgelig Islay
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug
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