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Så blev det endelig maj, hvor vi igen kan mødes til
medlemsmøder og andre arrangementer. Stort set alle
restauranter og barer har åbent igen, dog med de
restriktioner, at der skal bestilles bord og fremvises
Corona-pas, men mon ikke det går, når vi nu kan få
slukket tørsten.

Generalforsamlingen 2021.

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

Sidste frist for tilmelding til Generalforsamlingen,- med
garanti for en siddeplads og mad er tirsdag, den 25. maj
2021.

Du er selvfølgelig, som medlem, velkommen til at møde
op uden tilmelding, men vi kan ikke garantere dig en
siddeplads.

Tilmeld dig her.

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.

 

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

I skrivende stund er vi stadig ikke sikre på, om Det Fynske
Dyrskue må afholdes, men vi kan jo stadig håbe.

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:

 

 

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. 

 

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

 

https://flexbillet.dk/aledk/generalforsamling/token/cgqj
https://www.ale.dk/nyhed/artikel/der-bliver-oelfestival-i-aar/ttp://
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
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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.

 

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

 

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.

Tirsdag den 18. maj kl. 19.30 - 22.00.

Medlemsmøde på Soldaterhjemmet Dannevirke,
Velkommen Tilbage, ved Christian Scheffel.

Vi skal igennem lidt juleøl, lidt Belgisk øl,- og hvad
Scheffel ellers har fundet til os.

Prisen er kr. 160,00, via Nem Tilmeld.

Onsdag den 26. maj kl. 19.30 - 22.00

Medlemsmøde på Soldaterhjemmet Dannevirke,
Velkommen Tilbage, ved Christian Scheffel.

finn.littau@ale.dk 

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

mailto:nielsbrobyvej@live.dk
mailto:finn.littau@ale.dk
https://doeodense.nemtilmeld.dk/6/
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
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Vi skal igennem lidt juleøl, lidt Belgisk øl,- og hvad
Scheffel ellers har fundet til os.

Prisen er kr. 160,00, via Nem Tilmeld.

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 Den årlige Ølgåtur.

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 Munkebo 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
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. 

 

Der er åbnet en ny bar, Skænkestuen, Plums Gård,
Østergade 38, 5160 Assens. Med 15 haner og mere end

https://doeodense.nemtilmeld.dk/7/
https://doeodense.nemtilmeld.dk/8/
https://doeodense.nemtilmeld.dk/9/
https://www.facebook.com/Sk%C3%A6nkestuen-Assens-104651141642743
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150 forskellige øl på flasker, så er der stor mulighed for at
slukke tørsten både i de hyggelige lokaler samt udendørs.

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 startet en
større satsning på bl.a. specialøl i deres butikker. Og det er
derfor naturligt, at Danske Ølentusiaster bidrager til at få
overbevidst den almindelige forbruger til i højere grad at
kigge efter øl, når indkøbskurven fyldes.

Læs mere om det her.

 

http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=89490&md5=b1ea24a224b217d92b6e6599fa9217b2bc162723&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.ale.dk/nyhed/artikel/nyt-samarbejde-med-meny/

