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Kære medlemmer af Danske Ølentusiaster i Region Fyn

Vi er nu kommet godt i gang med 2018 og her er noget af
dét, som sker i Region Fyn i løbet af året:

 

Generalforsamling i Danske Ølentusiaster

24. marts kl. 12.00-21.00 i Odense. Efter
generalforsamlingen er der fællesspisning og ølsmagning.
Læs meget mere og tilmeld dig her. Sidste drist for
tilmelding er 15. marts.

Tur til Lyø

26. maj arrangerer Lokalafdeling Faaborg en dagstur til
Lyø. Der kommer mere om turen men her kan du læse om
en tilsvarende tur i 2016.

Kulinarisk Sydfyn

23-24 juni afvikles det årlige "Kulinarisk Sydfyns
Fødevaremarked" i Svendborg. Lokalafdeling Svendborg
har traditionen tro en stand på markedet.

Regionstur til Ebeltoft Gårdbryggeri

Sæt kryds ved 18. august og reservér dagen til
regionsturen, der i år går til Ebeltoft Gårdbryggeri og
yderligere et bryggeri på vejen. Alle detaljer er ikke på
plads endnu, men Lokalafdeling Odense er i gang med
planlægningen. Der er 55 pladser i bussen og du hører
nærmere, når der åbnes for tilmelding. Du kan læse om
Ebeltoft Gårdbryggeri her

Fynske Fristelser

Sidst i august afvikles fødevaremarkedet "Fynske
Fristelser" i Faaborg. Lokalafdeling Faaborg har en en
stand på markedet.

Fødselsdag og Øllets Dag

Danske Ølentusiaster fylder 20 år i 2018 og det skal fejres.
Bl.a. på Øllets Dag, der i år afvikles lørdag 1. september.
Øllets Dag plejer at blive fejret i alle de fynske

 

Danske Ølentusister
fylder 20 år i 2018!

Reservér lørdag 18.
august. Denne dag
besøger Region Fyn
Ebeltoft Gårdbryggeri.

 

https://flexbillet.dk/aledk/generalforsamling
http://www.ale.dk/faaborg/afholdte-arrangementer/afholdt-i-2016/
http://www.ebeltoftgaardbryggeri.dk/forside
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lokalafdelinger og pt. er der fastlagt program i
Lokalafdeling Østfyn, Lokalafdeling Svendborg og
Lokalafdeling Odense. Mere om dagen senere.

Jul i den gamle Kongeby

30. november -2. december + 7-9 december afvikles
markedet "Jul i den gamle Kongeby" i Nyborg.
Lokalafdeling Østfyn vil som sædvanlig være at finde på
markedet.

Husk:

Som medlem af Danske Ølentusiaster, kan du deltage i alle
afdelingsarrangementer på Fyn og i resten af landet. Skal
du på tur, ferie eller på arbejde i en anden del af Danmark,
så kunne det måske være en god idé at checke om der er
en lokalafdeling i nærheden, som afholder et arrangement.
På Region Fyns hjemmeside kan du se en ajourført liste
over kendte arrangementer i de fem fynske afdelinger.

Den fynske hjemmesiden finder du her. Oversigten over
alle foreningens afdelinger finder du her.

 

Højt skum

Else Lindhard

Regionsformand, DØE Fyn

Klaus Rehkopff

Regionsnæstformand, DØE Fyn

 

 

 

http://www.ale.dk/regioner/fyn/
http://www.ale.dk/regioner-lokalafdelinger/

