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Velkommen til januar nyhedsbrev.

Godt nytår til alle. Vi håber, at I er kommet godt ind i det
nye år, og at vi ses til mange spændende arrangementer i
2020.

Medlemsmøderne i december var traditionen tro udsolgte,
og der var venteliste på begge arrangementer. Derfor
skulle man måske udvide det til 3 dage, eller finde et sted,
hvor vi alle kan være på en aften. Lad os høre, hvad
stemningen er.

Vi har tilmeldt vores lokalafdeling til Fynsk Support hos
Energi Fyn. Det koster ikke noget at tilmelde sig, men til
gengæld kan prisen på el og gas blive lidt lavere,- og
samtidig vil foreningen modtage lidt penge til hjælp til
diverse arrangementer. Ønskes der flere oplysninger, så
kan formanden kontaktes.

Her er vinterens tilbud. Forårstur til DRESDEN 7. - 11.
maj 2020. Odense afd. arrangerer nu en tur til kulturbyen
Dresden, samme weekend, som der er Bierbörse i byen.
Prisen bliver kr. 2400,00 i delt dobbeltværelse og kr.
3100,00 i enkeltværelse. Der er 20 pladser, så hold jer ikke
tilbage.

Se folderen her Dresden.

Henvendelse til Niels Simonsen, på telefon 40932765 eller
på mail nielsbrobyvej@live.dk.

Husk foreningens generalforsamling lørdag den 21. marts.
Alle er velkomne. Læs mere på ale.dk i starten af 2020.

 

 

 

Øllets Dag 2020 bliver lørdag den 5 september, og
udvalget er så småt gået i gang med forberedelserne.

 
 

Er du ny i Danske Ølentusiaster, så

læs denne side på odense.ale.dk, der

fortæller om, hvordan tingene

foregår i lokalafdeling Odense.

 

Facebook for DØE i Odense   
 
Facebook for landsforeningen  
 
Følg med på vores lokale FB-side, der

kommer de små nyheder og andre

arrangementer. 

 

Formand:

Jan Tonni Hansen

jan.tonni.hansen@ale.dk 

Tlf.: 30 34 28 07

Næstformand:

Thomas Kent Madsen

thomas.kent.madsen@ale.dk 

Kasserer:

Finn Littau

finn.littau@ale.dk 

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

 

https://www.energifyn.dk/privat/elhandel/fynsksupport
http://typo3.ale.dk/fileadmin/filer/OEl_ture/Dresden_2020.pdf
mailto:nielsbrobyvej@live.dk
https://www.ale.dk/odense-c/velkommen/
http://typo3.ale.dk/index.php?id=354
https://www.facebook.com/Beer.Odense
https://www.facebook.com/detgodeoel
mailto:jan.tonni.hansen@ale.dk
mailto:thomas.kent.madsen@ale.dk
mailto:finn.littau@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=534
http://typo3.ale.dk/index.php?id=171
http://typo3.ale.dk/index.php?id=323
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Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil give en hånd med
på Øllets Dag, så kan du sende en mail
til lenekarina@hotmail.com. 

Nye ansigter er naturligvis mere end velkomne. Så tøv
ikke med at skrive, - og vær med til at gøre en forskel for
fællesskabet i DØE - Odense.

 

Tirsdag den 21. januar kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter med Eksformandens
favoritter præsenteret af Landsformanden.

Vores tidligere lokalformand Klaus Rehkopff har udvalgt 8
favoritter til en hyggelig smagsaften. Dermed kan vi også
prale af et medlemsmøde med foreningens nye
Landsformand. Her bliver det både til den bitre og mørke
side, men og pas på, - det bliver en stærk aften.

Tilmelding på Place2Book

 

Onsdag den 29. januar kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter med Eksformandens
favoritter præsenteret af Landsformanden.

Tilmelding på Place2Book

 

Tirsdag den 18. februar kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter, med Det Sorte Øl, ved
Christian Scheffel.

Tilmelding på Place2Book

 

Onsdag den 26. februar kl, 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter, med Det Sorte Øl, ved
Christian Scheffel.

Tilmelding på Place2Book

 

Klik her for den samlede oversigt over vores kommende
arrangementer

 

Fynske Dråber: En lille fynsk ølfestival (med mjød og vin
som gæster) på Albani den 31. januar og 1. februar. Læs

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

Har du mod på at prøve en
ølrejse, så se udbudet på
BeerTravel

mailto:lenekarina@hotmail.com
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=pxsgtrx6i0
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=e5cndwf85a
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=ehwbv7bqze
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=t60jc89umr
http://www.ale.dk/odense-c/arrangementer/
https://www.facebook.com/events/2423921281181134/
http://typo3.ale.dk/index.php?id=427
http://typo3.ale.dk/index.php?id=2279
http://www.ale.dk/beertravel/
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mere på Facebook.

I december blev Åben kåret som Årets Bryggeri 2019.
Læs mere om stemmefordelingen på ale.dk.

Ølmiddag: Kirk Hedegaard inviterer den 25. marts. Fire
lækre retter med otte forskellige øl. Læs mere her. 

 

https://www.facebook.com/events/2423921281181134/
https://www.ale.dk/nyhed/artikel/aarets-danske-bryggeri-2019-i-tal/
https://www.kirkhedegaard.dk/kirk-hedegaard-pop-up/arrangementer/oel-arrangement.aspx

