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Så blev det september med alt, hvad dertil hører.

De to medlemsmøder i august er overstået. Der kunne
selvfølgelig godt have været flere, men alligevel var der
mere end 40 fremmødte. Dette antal er over det normale
for et augustmøde. Husk Årsmødet den 15. september,
hvor vi starter med spisning og slutter af med en
ølsmagning. Tænk meget gerne over, hvad I kunne tænke
jer af anderledes arrangementer i det kommende år. Fortæl
det til bestyrelsen på årsmødet, så der er noget at arbejde
med. Se opslaget i kalenderen.

På disse møder blev der talt om priserne på gebyrer fra
Place2Book, som efterhånden er i den høje ende. Derfor
arbejdes der i skrivende stund på at finde et alternativ.
Formanden for regionen, Uffe Lindhard, mente, at det var
en opgave for landsbestyrelsen at finde en fælles løsning.
Alligevel arbejder vi selv videre med dette,- og hvis vi
finder en fornuftig løsning, så kan det indføres ved
årsskiftet.

Medlemsmødet i november bliver et større arrangement på
Tingløkkehus. Importøren Ninkasira kommer og
underholder med godt og spændende øl fra Polen. Polen er
meget langt fremme med craft beer, og det er rigtigt
spændende øl både at høre om og at smage på. Der vil
efterfølgende være salg af øl til deltagerne.

Turen til Mainz i november er udsolgt.

 

Danske Ølentusiasters Regionale Ølpris 2020 på Fyn går
til Christian Scheffel.

Christian Scheffel blev i 2006 valgt til DØE lokalafdeling
Odenses aktivitetsudvalg. Allerede året efter blev han
valgt til formandsposten, som han besad indtil 2013. Efter
en pause kom Christian tilbage til lokalafdeling Odenses
bestyrelse i 2016, hvor han med stor entusiasme og
ekspertise har afholdt ølsmagninger på vores
medlemsmøder. Flere andre lokalafdelinger har også haft
glæde af Christians besøg.

 
 

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 kommer. 

 

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
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Christian har igennem årene leveret en masse solide og
oplysende artikler til Danske Ølentusiasters medlemsblad.
Artiklerne har et højt fagligt niveau, og selvom emnet
handler om et af hans yndlingsbryggerier, uddeler han
både ris såvel som ros.

Christian har også afholdt flere offentlige foredrag, for
eksempel om øl i Odense og historiske øl. Han var med til
at starte ”Den Fynske Ølbar” på Tinderbox, som han
bestyrede de første to år, og stadig er aktiv på år efter år.
Christian var i tæt dialog med festivalen om, hvilke fynske
øl, der skulle serveres, så det er nok en af årsagerne til, at
”Den Fynske Ølbar” blev en succes.

Christians ølsmag er meget alsidig. Det ses især på hans
blog beertalk.dk hvor han den ene dag skriver om pilsner
og den næste om gueuze, lambic, imperial stout eller noget
helt fjerde. Desuden har han et stort hjerte for øl i mad og
øl til mad. Det ses ofte på beertalk.dk, hvor han beskriver
de fordele og ulemper, han oplever ved en given ret, og
parringen af øllet, som han drikker til, eller har brugt som
ingrediens i retten.

Christian Scheffel har et dybtgående indblik i stilarter og
brygteknikker m.m. og deler meget gerne ud af sine
erfaringer. Det nyder vi medlemmer rigtig godt af.
Christian er meget vellidt blandt vore medlemmer. Vi
ønsker at vise, at vi værdsætter hans engagement og
entusiasme, hvorfor vi synes, at han fortjener æren at
modtage Den Regionale Ølpris 2020 for Region Fyn.

 

Der bliver en Øllets Dag, hvis regeringen ikke sætter en
stopper for det inden da.

De sidste detaljer omkring Øllets Dag er ved at være på
plads. Vi har fået tilsagn fra 17 forskellige steder i byen,
som gerne vil være med til at fejre Øllets Dag. Samtidig
vil vi placere nogle forskellige bryggerier på nogle af
udskænkningsstederne. Vi vil stille to frivillige ved 6 af de
steder, der har givet tilsagn om, at ville være med. På disse
steder vil vi sælge glas, holdere og poletter. Der vil ikke
være rabat på køb af poletter i år. Udskænkningsstederne
modtager en polet for hver smagsprøve på 5 - 10 cl. Vi har
nu fået så mange frivillige, at alle får fri et par timer, i
dagens løb, til at smage noget af det dejlige øl, der
serveres rundt om i byen. For de frivillige er der et After
Party på Anarkist bagefter.

På FaceBook kan man se opslag hver dag (ingen opslag i
weekends). En stor tak til Heidi for dette.

Vi glæder os til den 5. september 2020. Mellem kl. 11 og
kl. 16, er I mere end velkomne. Vi håber at se jer alle til
dette store arrangement. Vær med til at gøre en forskel for
fællesskabet i DØE - Odense.

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

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

http://typo3.ale.dk/index.php?id=427
http://typo3.ale.dk/index.php?id=2279
http://www.ale.dk/beertravel/
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Se folderen for "Øllets Dag" her.

Husk at holde afstand og pas på jer selv og alle de andre.
Det er udskænkningsstedernes regler, der gælder for denne
dag.

 

 

 

Tirsdag den 15. september kl. 18.00 - 21.30

Årsmøde på Restaurant Marv.

Tilmelding på Place2Book

 

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter

Engelsk øl før og nu v/Christian Scheffel

Tilmelding på Place2Book.

Se også den samlede oversigt over kommende
arrangementer

 

 

 

http://typo3.ale.dk/fileadmin/filer/oelletsdag/Dokumenter_2020/OED-20__ny_version__21.07.2020_-1.pdf
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/nfn6davzdx
https://place2book.com/da/sw2/sales/btoz06rcl3
http://www.ale.dk/odense-c/arrangementer/

