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Velkommen til nyhedsbrev for juli.

Vi er startet med et møde, som blev udsat, nemlig det
udvidede Lambic-møde. Det blev afholdt den 16. juni på
Carlsens Kvarter til stor glæde for de tilmeldte.

Ligeledes er der startet lidt ølhygge. Vi var godt 10
personer, der mødte op på Flakhaven torsdag den 11. juni.
Det var en rigtig hyggelig aften i gode ølvenners selskab.
Den næste hyggeaften er på Munkebo Brewery ved
havnen torsdag den 25. juni. Der vil ikke være nogen
tilmelding til dette arrangement. Man dukker bare op, hvis
man har lyst, og køber så sin egen øl. Vi mødes denne
aften fra kl. 19.00.

Der vil også blive hyggeaftener i juli. Det er på Tipsy Toad
den 9. juli og på Bar Malt den 23. juli.

 

Der en tur til Mainz i november. Se folderen her. Der er
statdig enkelte ledige pladser.

Niels kan kontaktes på nielsbrobyvej@live.dk.

 

GLÆDELIGT NYT.

Der bliver efter al sandsynlighed en "Øllets Dag" i år. Det
bliver dog noget anderledes, end det plejer at være. Vi er
igang med at få diverse bevillinger på plads.

Der bliver IKKE noget stort arrangement på Flakhaven i
år. Vi forudsætter, at der højest må forsamles 500 personer
til et arrangement. Det vil kræve, at vi indhegner pladsen,
og står og tæller, hvor mange der kommer ind, og hvor
mange, der går ud. Det vil blive omkostningskrævende
med hegn m.v. Derfor ville dette betyde, at der ikke ville
blive meget til uddeling for indløste poletter.

Vi har fået tilsagn fra ca. 15 forskellige
udskænkningssteder i byen, som gerne vil være med til at
fejre Øllets Dag. Samtidig vil vi placere nogle forskellige

 
 

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, 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

 

http://typo3.ale.dk/fileadmin/filer/OEl_ture/Mainz-Folder-2020.pdf
mailto:nielsbrobyvej@live.dk
https://www.ale.dk/odense-c/velkommen/
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


05.02.2022 09.30 Danske Ølentusiaster: DØE-Odense, Juli 2020

https://typo3.ale.dk/index.php?id=22914 2/2

bryggerier på nogle af udskænkningsstederne. Vi vil stille
en eller to frivillige ved de steder, der har givet tilsagn om,
at ville være med. På disse steder vil vi sælge glas og
poletter. Der vil ikke være rabat på køb af poletter i år, da
vi har lovet, at der afregnes 10,-kr. pr. smagsprøve.
Udskænkningsstederne modtager en polet for hver
smagsprøve på 10 cl. Det betyder, at vi skal bruge så
mange frivillige som muligt, så der kan ske afløsning en
gang i mellem. Det vil jo være dejligt, hvis vi alle kan
komme rundt og smage på det gode øl. Har du endnu ikke
meldt dig som frivillig til Øllets Dag, så tilmeld dig hos
Lene Karina på lenekarina@hotmail.com.

Vi glæder os til den 5. september 2020. Mellem kl. 11 og
kl. 16. er I mere end velkomne. Så tøv ikke med at skrive.
Vær med til at gøre en forskel for fællesskabet i DØE -
Odense.

 

Tirsdag den 18. august kl. 19.30 - 21.30.

Tilmelding på Place2Book

Onsdag den 26. august kl. 19.30 - 21.30.

Tilmelding på Place2Book

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter med de bedste danske
bryggerier som tema. Christian har udvalgt otte gode øl fra
de små danske bryggerier. Der skulle gerne være et bredt
udvalg af øltyper, men trods alt i den sommerlige ende. 

Klik her for den samlede oversigt over vores kommende
arrangementer

 

Vores europæiske paraplyorganisation, EBCU (European
Beer Consumers Union), har lavet en undersøgelse af
medlemmernes ølvaner under Corona. Der er flere, som er
blevet opmærksomme på at støtte deres lokale bryggerier
og handler øl i netbutikker. 

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

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