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Velkommen til februar nyhedsbrev.

Vi har i den forløbne måned, haft besøg af Klaus
Rehkopff, eks. formand/landsformand, hvor han både
fortalte om de øl, han havde udvalgt, og samtidig også
fortalte om de kommende tider i Landsforeningen. Et par
rigtig gode aftener, hvor der også var en del spørgsmål til
Klaus om foreningen.

Turen til München er i skrivende stund vel overstået, og
det var igen i år en rigtig god oplevelse. Mange tak til
Niels for det store arbejde, der er lagt i arrangementet.

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. Det er nu muligt at tilmelde sig til
Årsmødet 2020. Det kan gøres her.

 

Vi er blevet kontaktet af Det Fynske Dyrskue, hvor vi er
blevet spurgt om, vi kunne tænke os at deltage i dette
arrangement. Der har nu været afholdt et par møder, hvor
vi sammen, med ledelsen fra De Fynske Dyrskuer, har
fundet en løsning, som begge parter kunne forholde sig til.
Vi skal stå for en "Oase, kaldet Humlehaven", hvor vi skal
sælge glas og poletter. Derefter kan man gå til
Beertrucken, hvor poletterne kan veksles til smagsprøver,
som vil bestå af 8 forskellige øl fra Albani/Anarkist. Dette
arrangement vil løbe over 3 dage, 12. juni fra 15.00 -
20.00, 13. juni fra 08.00 - 18.00 og 14. juni fra 09.00 -
16.00. Hvis man allerede på nuværende tidspunkt ved, at

 
 

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
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man kan/har lyst til at opleve denne fantastiske dag, så
meld jer til Lene Karina. Hold jer ikke tilbage, i 2019 var
der 43.480 besøgende på Dyrskuet, så mon ikke et par
stykker vil komme forbi os. Da det er DØE Odense, der
styrer baren, så er de også DØE Odense, der har
indtægten.

 

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

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 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.

 

Tirsdag den 17. marts kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter, men det Belgiske øl,
ved Christian Scheffel

Tilmelding på Place2Book. 

 

Onsdag den 25. marts kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter, med det Belgiske øl,
ved Christian Scheffel

Tilmelding på Place2Book.

 

Tirsdag den 7. april kl. 19.30 - 21.30

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

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

mailto:lenekarina@hotmail.com
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=ehwbv7bqze
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=t60jc89umr
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=3cng4xi1l9
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=4fv0mtsllv
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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Medlemsmøde på Carlsens Kvarter, Eksklusiv Lambic-
smagning, ved Christian Scheffel

Tilmelding på Place2Book

Klik her for den samlede oversigt over vores kommende
arrangementer

 

Lørdag, den 14. marts er der DM i Blindsmagning. Det
foregår i tre-mandshold. Lokalafdelingen vil gerne støtte
op om, at Odense er repræsenteret, så hold fra Odense får
deltagergebyret refunderet i lokalafdelingen. Dog skal man
selv sørge for transport til Amager. I skrivende stund
koster en DSB Orange billet knap 80 kr. hver vej, så det er
overkommeligt. Bestyrelsen skal nok være behjælpelig
med afholdelse af næste års DM, hvis I skulle være så
dygtige, at I vinder! Læs mere på ale.dk.

 

Husk at tilmelde dig Danske Ølentusiasters
generalforsamling. Det er som altid tredje lørdag i marts, i
år den 21. Læs indbydelsen på ale.dk.

Der afholdes i år for anden gang Odense Beer Festival.
Det foregår i DOK5000, den 28. marts. Læs mere på
Facebook.

i de seneste ti år er der åbnet 100 nye bryggerier i
Danmark. Læs mere på ale.dk.
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