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Så blev det juni og det gode vejr er kommet. Vi har, med
stor glæde, holdt 2 medlemsmøder i maj med alt fra juleøl,
det sorte, Belgisk og til slut forårs øl. Det var dejligt
endelig at komme i gang igen og at se alle de
forventningsfulde ansigter, godt at se jer alle igen.

Generalforsamlingen 2021.

Landsforeningen afholder generalforsamling lørdag den
12. juni 2021 på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Ølfestival 2021.

Sæt kryds i kalenderen den 22. - 23. oktober 2021. Danske
Ølentusiaster kommer til at afholde en todages festival i
Lokomotivværkstedet i København. Detaljerne er ikke på
plads endnu, men festivalledelsen vil gerne dele nyheden
med jer, så vi kan gå og glæde os sammen.

Fynsk Mesterskab i håndbryg 2021.

Det 7. fynske mesterskab i håndbryg afvikles lørdag den 6.
november 2021 hos Anarkist / Albani i Odense. I år skal
der konkurreres i to kategorier: "Lys Ale/Hvede øl" og
"Mørk Juleøl". Der vil være præmier til både bryggere og
publikum. Vi regner med omkring 140 gæster, bryggere,
dommere, publikummer og hjælpere på dagen. På siden
"Deltag som publikum" kan du læse meget mere om
arrangementet og du kan købe din publikumsbillet
her. Læs mere om arrangementer på regionenes
hjemmeside.

 

Udvalget for Øllets Dag har nu afholdt deres første møde.
Vi har stadig en tro på, at vi får mulighed for at afholde
vores arrangement i år. Det vil blive som i de foregående
år, hvor vi opstiller telte på Flakhaven. Vi har fået tilsagn
fra ca. 25 aktører. Dette vil kræve et stort hold af frivillige,
som vil give os en hjælpende hånd på dagen. Efter dagens
strabadser vil vi samles til et lille afterparty, hvor vi giver
noget god mad, som vi kan blive mætte af. Derfor lyder en
stor opfordring til at tilmelde sig som frivillig med

 

 

Er du ny i Danske Ølentusiaster, så

læs denne 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,

hvor de små nyheder og andre

arrangementer annonceres. 
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angivelse af, om du kan hele dagen eller i et nærmere
bestemt tidsrum. Kom bare frit frem.

Tilmelding kan ske til finnlittau@gmail.com.

 

Ved kommende medlemsmøder skal alle restriktioner med
hensyn til Covid-19 overholdes, hvilket betyder, at
Corona-pas skal fremvises ved indgangen, skulle man ikke
have et sådant pas, så vil man blive afvist. Desuden skal
mundbind bæres ved ankomst, samt når man står eller
bevæger sig rundt i lokalet.

Onsdag den 16. juni kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Tingløkkehus, Polsk øl ved Ninkasira.

Det er lykkedes os at få Ninkasira til at komme og lave et
medlemsmøde med polske øl. Det bliver en spændende
aften, hvor John Schmidt vil præsentere 8 forskellige øl,
der viser hvor langt udviklingen er nået på området for
specialøl i Polen.

Derudover har han lovet, at der vi være et par
overraskelser ekstra,- så hold jer ikke tilbage med at
tilmelde jer denne aften.

John fylder bilen med lækkert øl, så det vil blive muligt at
købe øl med hjem denne aften,- og han lover, at det vil
blive til fordelagtige priser.

Prisen er 200,00, via Nem Tilmeld.

Lørdag den 3. juli kl. 11.30 - 15.00

Så er det igen tid til Den årlige Ølgåtur. 

Turen går fra Italienske Rosticceria, Skibhusvej 140 videre
til Trolden på Stige Ø og afsluttes på Small Craft
Distillery & Brewery, Havnegade. Her vil vi nyde en øl fra
bryggeriet. Turen er nok lidt længere end de tidligere år, så
husk traveskoene. Der er i prisen inkluderet en sandwich
fra Rosticceria.

Prisen er kr. 140,00 via Nem Tilmeld. 

Håndbryg i Tingløkkehus 11. august.

Traditionen tro åbner vi atter dørene for de dygtige
bryggere i Odense Håndbryggerlaug.  
Vi indleder med en velkomstøl, hilser pænt på hinanden,
alt imens Lene og Thomas gør klar til en god gang mad.
Menuen er i år mexicanske pandekager og en lækker
dessert. Hertil serveres selvfølgelig også øl.  
Efter maden præsenteres vi for håndbryggernes dejlige
kreationer, hvor hver øl, så vidt at bryggeren er til stede,
introduceres af bryggeren selv. Håndbryggerne deler
meget gerne ud af deres erfaringer, så kom bare med alle

finn.littau@ale.dk 
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dine spørgsmål om alt, lige fra bryggeteknik til
sammensætning af en opskrift.  
Vi håber på endnu en gang at få en rigtig hyggelig aften i
øllets tegn. Følg med på arrangementsiden, hvor det inden
længe vil være muligt at tilmelde sig. 

Nyt samarbejde med Meny.

Samarbejde mellem Meny og Danske Ølentusiaster skal
give flere muligheder for at fortælle om foreningen og det
gode øl.

Dagrofa og deres Meny-købmænd har netop påbegyndt en
større satsning på bl.a. specialøl i deres butikker. Derfor er
det naturligt, at Danske Ølentusiaster, i højere grad,
bidrager til at få overbevist den almindelige forbruger om,
at det er en god idé at kigge efter øl, når indkøbskurven
skal fyldes.

Læs mere om det her.

 

Ny rabataftale

Vi har indgået en rabataftale med DinØl.

Dette betyder, at du allerede nu kan få 10% på din ordre i
webshoppen: dinol.dk

DinØl åbner en bottleshop på Skibhusvej,- efter sigende i
løbet af juni. 

Her kan du også få rabat ved fremvisning af medlemskort.
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