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Vi håber stadig, at alle har det godt,- og fortsat er ved godt
mod. Det bliver så heller ikke i april, at vi kan opstarte
medlemsmøderne, men det ser ud til, at der vil kunne
genåbnes for muligheden fra 6. maj 2021.

Hold øje med vores hjemmeside, idet møderne vil blive
slået op her i midten af april.

Pengene skulle være krediteret dem, der havde tilmeldt sig
julesmagningen, så vi begynder nu forfra med
tilmeldinger. Det vil blive en kombineret jule, påske og
belgisk smagning i maj måned. De fleste af øllene, der vil
blive serveret, er allerede indkøbt,- og venter bare på os.
Medlemsmøderne bliver selvfølgelig afholdt i forhold til
de gældende restriktioner. Derfor skal en negativ
coronatest eller et gyldigt vaccinepas (2 vacciner)
medbringes.

Der er også mange af de små bryggerier, som stadig
sælger øl og bringer ud. Benyt jer af disse tilbud og støt op
for at hjælpe dem i disse svære tider.

Generalforsamling 2021.

 

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. 

 

https://www.ale.dk/odense-c/velkommen/
https://www.facebook.com/Beer.Odense
https://www.facebook.com/detgodeoel
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Landsforeningen afholder generalforsamling lørdag den
12. juni 2021 på Dalum Landbrugsskole i Odense. Mere
information følger senere.

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 ville gerne dele nyheden
med jer, så vi kan gå og glæde os sammen.

Udvalget til dette arrangement har afholdt det første møde,
og de øl, der vil blive skænket ud, er udvalgt.

Datoerne er allerede fastsatte, og idet der nok vil blive
brug for frivillige, så kan I allerede nu sætte kryds i
kalenderen ved den 11. - 13. juni 2021.

Tidspunkterne for vagterne er:

Fredag d. 11. juni, 9:45 - 13:30, 13:15 - 17:00, 16:45 -
20:30

Lørdag d. 12. juni, 9:45 - 16:30, 13:15 - 17:00, 16:45 -
20:30

Søndag d. 13. juni, 9:45 - 13:30, 13:15 - 17:00

I kan tilmelde jer som hjælpere til Niels Simonsen her.
Skriv, hvilke vagter, som I kunne tænke jer at tage. Der vil
blive mulighed for mad til frokost og aften.

Arrangementet vil blive afholdt under de, på det tidspunkt,
gældende Coronaregler.

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

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.
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mailto:nielsbrobyvej@live.dk
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
http://typo3.ale.dk/index.php?id=427
http://typo3.ale.dk/index.php?id=2279


04.02.2022 14.00 Danske Ølentusiaster: DØE-Odense, April 2021

https://typo3.ale.dk/index.php?id=23597 3/3

Forberedelserne til Øllets Dag er godt i gang. Vi både
tror,- og især håber, at vi kan afholde Øllets Dag den 4.
september 2021 fra kl. 11 til kl. 16.

Vi har ansøgt Odense Kommune om lån af Flakhaven. Vi
mangler dog at få et svar tilbage fra dem. Der er sendt
indbydelse ud til bryggerier og udskænkningssteder med
svarfrist senest den 9. april 2021. Vi har for nuværende
fået 15 tilmeldinger. Et par stykker af bryggerierne er dog
med øl, som vi skal udskænke, da de er beliggende
langvejs fra. Det kræver, at vi er frivillige nok til det.
Derfor vil vi opfordre vores medlemmer til, allerede på
nuværende tidspunkt, at tilmelde sig som hjælpere på
dagen. Der vil være mulighed for at tilmelde sig for hele
dagen eller for et bestemt tidsrum. Vi forventer, at der
bliver plads til et afterparty på selve dagen. Tilmelding
bedes fremsendt på mail til finn.littau@ale.dk

Der er ingen medlemsmøder i april.

Medlemsmøderne i maj vil blive slået op på hjemmesiden
i midten af april og i nyhedsbrevet i maj.
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