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Kære medlemmer af DØE, Region Fyn

Godt nytår! Jeg håber at I  er kommet godt ind i det nye år.

I skrivende stund er finalisterne til Årets Ølnyhed 2018
netop blevet offentliggjort. Det ser ud til at vi får mulighed
for nogle meget spændende smagninger i februar - jeg
glæder mig i hvert fald. Som det var tilfældet sidste år, er
det kun ved deltagelse i lokalafdelingernes finalist-
smagninger, at du kan gøre din indflydelse gældende - så
husk at deltage!

2018 var et godt øl-år. Region Fyn er for mange
medlemmer muligvis en noget usynlig del af foreningen,
men mange af de udadvendte aktiviteter i
lokalafdelingerne støttes rent faktisk af midler fra
regionen- f.eks. deltagelse på Fødevaremarkedet i
Svendborg (juni) og Jul i den gamle Kongeby i Nyborg
(december). Herudover var der to regionsarrangementer i
2018: En tur til Ebeltoft Gaardbryggeri og Børkop i august
(med hjælp fra Lokalafdeling Odense) og overrækkelse af
den regionale ølpris til Bryg Selv i Odense (september).

I år afholder Region Fyn det traditionsrige fynske
mesterskab i håndbryg.  Der kommer mere herom, men
DØE Fyn kan kun anbefale håndbryggende medlemmer til
at deltage. Den nyværende Fynsmester, Ole Brødsgaard
fra Svendborg, fik sin vinderøl brygget på
Anarkist/Theodor Schiøtz Brewing Co. i Odense.

I september overrækker DØE Fyn efter planen den
Regionale Ølpris. Har du et forslag til modtager, så giv
navnet videre til din lokale afdelingsformand.

Der kommer mere om aktiviteterne i de kommende
nyhedsbreve.

Lørdag 23. marts kl. 12.00-21.00, afholdes den årlige
generalforsamling i Danske Ølentusiaster på Dalum
Landbrugsskole, hvor alle medlemmer er velkommen. Du
kan tilmelde dig via foreningens hjemmeside www.ale.dk .

Det plejer at være en hyggelig dag i selskab med mange
andre ølinteresserede personer og en dag hvor beslutninger
for det kommende år tages. Set med fynske briller er det
spændende at følge valget af ny landsformand, idet
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regionens næstformand og formand for Lokalafdeling
Odense, Klaus Rehkopff, kandiderer til posten. Måske en
fynsk landsformand for første gang? Kom og giv Klaus en
stemme eller et godt råd, hvis det er dét der skal til.

 

Godt nytår og højt skum

Else Lindhard

Regionsformand

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

 


