
ØL-glæde
Kom og vær med til  
lancering af Lyngbo Ale
Lørdag den 7.maj
Dagens program
Kl. 12.30  – Øllet ankommer

Kl. 12.45   – Åbningstale ved Borgmester Erik Buhl

 –  Historien, processen og Lyngbo Ale’s her-
ligheder ved Brygmester Mads Jensen 

 –  Præmieoverrækkelse – vinderen af navne-
konkurrencen

Kl. 13.15  –  Salg af frankfurter og Lyngbo Ale på fad

   –  Rastapladsen spiller teltet op med reggae 
og dancehall musik

Kl. 14.00 –  Præmieoverrækkelse – vinderen af ”Svar 
rigtig”-konkurrencen udtrækkes

Kl. 14.15 –  Rastapladsen spiller teltet op med reggae 
og dancehall musik

Kl. 15.00   –  Præmieoverrækkelse – Ølbrik konkurrencen. 
Vi trækker 10 lykkenumre, som hver vinder 
4 stk. Lyngbo Ale

Kl. 16.00  –  Festen slutter

De første 150 
gæster modtager 
en konkurrence-
kupon - og har 
derigennem mulig-
hed for at deltage i 
vores ”Svar rigtig” 
-konkurrence. 

Under festlighed- 
erne, er det muligt 
at købe frankfurter 
og Lyngbo Ale  
på fad. 

Det er også  
muligt, at købe 
Lyngbo Ale på 
flaske til at tage  
med hjem. 

Ved de første 150 stk. 
solgte Lyngbo Ale 
på fad, medfølger 
en ølbrik med et 
lykkenummer. 

Kom først

Konkurrence

Mad & drikke

Ølsalg

Det hele sker på Henne Strand Camping!



ØL-glæde

Som noget ganske særligt valgte vi i 2015 at starte en spændende og anderledes 

rejse – en idé som tog form efter et par gode og inspirerende snakke med en af 

vores gæster. Vi var hurtigt solgt – og vi blev enige med Mads Jensen (fra Ikast 

Mikrobryg) om, at Henne Strand Camping skulle have sin egen øl!

Da rejsen skulle starte, var der ingen tvivl om, at den skulle foregå sammen med 

alle vores gæster. Vi stillede derfor et særligt og uundvigelig krav til os selv om, at 

de skulle involveres i processen så meget som overhovedet muligt!

Vores gæster har derfor haft mulighed for at stemme og bestemme i forhold til 

ingredienser, navn og den endelige variant. Nu står vi her, næsten 5 måneder 

senere, med et forløb som har budt på konkurrencer, et hav af input og nogle  

fantastiske arrangementer med stor opbakning. 

Nu er tiden kommet! Nu skal vi lancere jeres øl… Deltag i den afsluttende del af 

rejsen… Kom og få en kulinarisk oplevelse – og nyd fællesskabet… 

Vi ses til en Lyngbo Ale

Historien om ”ØL-GLÆDE”


