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Velkommen til marts nyhedsbrev.

Så nærmer foråret sig med raske skridt,- og dermed også
nogle af de største øloplevelser. Her kan nævnes Christian
Firtals Pale Ale Festival 7. - 10. maj, eller DØEs
Ølfestival på Lokomotivværkstedet i København 14. - 16.
maj, og til slut Det Fynske Dyrskue 12. - 14. juni.

Vi er også med til at arrangere Kulinarisk Dag i Tarup
Center 5. april. Kom og mød os, og nyd de mange
lækkerier i standene. Sæt X i kalenderen og læs mere i
kommende nyhedsbreve.

Til mange af vores arrangementer er der brug for frivillige.
Hvis du/I allerede nu har lyst til at hjælpe, så kontakt Lene
Karina Hansen, lenekarina@hotmail.com.

Danske Ølentusiaster uddeler hvert andet år et Ølmærke til
udskænknings- og salgssteder, som har udmærket sig. I år
bliver der uddelt Danske Ølmærker 2020-diplomer i løbet
af februar og marts. I Odense uddelte vi den 29. februar 9
Ølmærker. Dette vil komme i Set & Sket samt på
FaceBook i løbet af marts.

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. Den sidste dag for tilmelding er 7. marts
2020.

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

 
 

Er du ny i Danske Ølentusiaster, så

læs denne side på lokalafdelingens

side, 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
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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
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 17. marts kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter, med det Belgiske øl

Tilmelding på Place2Book. 

 

Onsdag den 25. marts kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter, med det Belgiske øl

Tilmelding på Place2Book.

 

Tirsdag den 7. april kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter, Eksklusiv Lambic-
smagning, ved Christian Scheffel

Tilmelding på Place2Book Udsolgt!!

 

Tirsdag den 21 april kl. 18.30 - ?

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

Har du mod på at prøve en
ølrejse, så se udbudet på
BeerTravel
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Medlemsmøde på Restaurant Marv, Vestergade 75G, 5000
Odense C. Her skal vi have mad og en mindre ølsmagning.
Der vil være en Ølsommelier der præsenterer øllene og der
vil ligeledes være mulighed for at købe øl ved ham.

Tilmelding på Place2Book senest den 16. april.

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.

 

Sæt bogmærke! Foreningens guide til danske ølsteder er
efter et par års tilløb endelig blevet et brugbart værktøj.
Sæt endelig bogmærke ved http://godeølsteder.dk, der
fremover er vores guide til lokalafdelingernes
anbefalinger. Slå meget gerne op på Odense, og se om
vores oversigt er dækkende. Der kan indtastes rettelser til
guiden, når du er logget ind med medlemsnummer, eller
du kan sende en mail til christian.scheffel@ale.dk med
dine rettlser og kommentarer. Læs mere her.

Fremover er vores medlemskort også digitalt og en del af
godeølsteder.dk. Det er mange tusinde kroner, som
foreningen sparer på at udfase plastikkortet. Penge som
med garanti kan bruges bedre. Læs mere her.

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

Det er legendarisk svært at åbne nye steder i Odense og få
det til at løbe rundt. Mikkeller kaster håndklædet i ringen,
og deres to års jubilæumsfest bliver dermed også gravøl
for Mikkeller Bar og Bottle Shop i Odense.
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