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Velkommen til april nyhedsbrev.

Så nåede vi april. Marts var en måned, som vi alle helst vil
glemme, idet alle arrangementer blev aflyst og på
nuværende tidspunkt, er alt i april ligeledes aflyst. Vi
håber alle, at det snart slutter, så vi kan komme videre.

Så nærmer foråret sig med raske skridt,- og dermed også
nogle af de største øloplevelser. Her kan nævnes Christian
Firtals Pale Ale Festival 7. - 10. maj, eller DØEs
Ølfestival på Lokomotivværkstedet i København 14. - 16.
maj, og til slut Det Fynske Dyrskue 12. - 14. juni. Da disse
arrangementer er ude i fremtiden, så er de stadig aktuelle.

Kulinarisk Dag i Tarup Center den 5. april er aflyst.

Til mange af vores arrangementer er der brug for frivillige.
Hvis du/I allerede nu har lyst til at hjælpe, så kontakt Lene
Karina Hansen, lenekarina@hotmail.com.

Uddelingen af Ølmærke kan ses i Set & Sket.

Forårstur til DRESDEN 7. - 11. maj 2020 er aflyst.

Foreningens generalforsamling lørdag den 21. marts blev
aflyst.

Som det ser ud på nuværende tidspunkt, så fortsætter
planlægningen af Det Fynske Dyrskue samt Øllets Dag
stadig.

 

 

Tirsdag den 21 april kl. 18.30 - ?

Medlemsmøde på Restaurant Marv, Vestergade 75G, 5000
Odense C. Her skal vi have mad og en mindre ølsmagning.
Der vil være en Ølsommelier, der præsenterer øllene, og
der vil ligeledes være mulighed for at købe øl ved ham.

Dette arrangement er ikke aflyst endnu, så vi har stadig
lov til at håbe, at det kan afholdes.

 
 

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
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Medlemsmødet i maj, det er Polsk Øl, der er planlagt, og
det vil komme på Place2Book i løbet af april, hvis der
bliver åbnet for større arrangementer.

Klik her for den samlede oversigt over vores kommende
arrangementer

 

I disse Corona-tider handler det mest om øl hjemme i
sofaen. Og der er gode muligheder for at få friske
forsyninger!

Anders Ousen, ølentusiast og blogger fra Fredericia har
samlet et Danmarkskort over bryggerier og butikker, der
bringer ud: Ousen om øl

Vil du til ølsmagning, så gøres det virtuelt:

Det Belgiske Hus i Langeskov har i deres webshop køl.dk
samlet en kasse med otte øl fra fire bryggerier. De
præsenteres af ølguru Carsten Berthelsen og Mikkel Borg
Bjergsø (Mikkeller) i en video, der kan ses fra på fredag.
Man kan tage de otte øl til en stor samlet smagning eller
fordele dem, som man vil og se videoen i mindre bidder.
Køb Virtuøl Ølsmagning her.

Albanis webshop Craft Makers Collective har samlet tolv
øl fra tolv forskellige bryggerier til en smagning, hvor
bryggerne præsenterer øllet i en live-streaming fredag den
10. april fra kl. 13. Køb Danmarks Største Virtuelle
Ølsmagning her.

Sammen Om Odense er et initiativ, der samler hele
Odenses byliv. Her kan du se, hvordan du kan handle
online og hjælpe dine yndlingssteder gennem en svær tid.
Nogle af vore værtshuse sælger også øl som take-away.
Hold øje med deres Facebook-sider!

Vores egen Christian Scheffel har været ekstra flittig ved
tasterne og sørget for mere læsestof om øl på Beertalk.dk.
Læs for eksempel en test af 30 danske påskebryg og
forårsbryg.

 

 

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

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