
Øllets historie gennem 7000 år  
Fredag den 24. januar 2020 

Kl. 17.00 

Loen, Rødovregård 

 
 

 
 

 

Er du en rigtig ølkender, eller kan du bare godt lide at nyde en kølig øl med nogle gode venner 

eller kolleger? Uanset hvad, glæder vi os til at se dig til vores næste arrangement! 

 

I Danmark brygger vi stadig ca. 160 forskellige øl, selvom de fleste kun kender et par enkelte af 

disse mærker. For kendskabet til vores nationaldrik er gennem årene svundet meget ind efter at 

vinen gjorde sit indtog sammen med charterrejserne. Især inden for det kulinariske er 

århundreders øl- og mad traditioner gået i glemmebogen.  

 

Oldermanden for Danske Ølskribenters Laug, forfatteren Allan Mylius Thomsen, vil muntert 

causere over øllets historie i 7.000 år, og lede en prøvesmagning af otte forskellige grundtyper. 

Foredraget er bygget op omkring en fire retters menu, der vil fremhæve de enkelte øltypers 

kulinariske egenskaber og smag. For "øl klæ'r næsten al mad - og undtagelserne kan man jo bare gå 

udenom," som et gammelt dansk ordsprog siger. 

 
Prisen for arrangementet er 300,- der dækker ølsmagning og mad.  

Efter maden vil drikkevarer være for egen regning. Disse kan købes i baren til favorable priser.  

 

Tilmelding kan ske til Rikke Aller, Stab for Politik og Kommunikation, fra torsdag den 19. december. Da der 

er begrænset antal pladser, vil tilmelding ske efter først-til-mølle princippet, dog senest den 10. januar 2020. 

 

Betaling for deltagelse i arrangementet skal ske til PiRks konto i Danske Bank, reg. nr. 4065 konto nr. 

4065234963 eller via MobilePay til 155001. Husk at skrive navn samt ”Øllets Historie” ved indbetalingen. 

Du skal tilmelde dig til Rikke Aller, Stab for Politik og Kommunikation, selvom du også anvender indbetaling 

til bank – det er vigtigt at dette overholdes, da vi ellers har meget svært ved at spore din betaling. 

 

Vi glæder os meget til at se dig. Hvis du har en kollega, som ønsker at deltage, men ikke er medlem af 

foreningen, kan dette lade sig gøre hvis vedkommende melder sig ind i PiRK senest sammen med 

tilmeldingen til arrangementet. 

 

 


