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Velkommen til nyhedsbrev for august.

Aftenerne med "Ølhygge" har til stor glæde kørt i juni og
juli. Der har været et godt fremmøde med masser af godt
humør. Vi kunne mærke, at alle trængte til at komme ud
og møde andre mennesker.

Vi er i gang igen med den gode gamle ølsmagning med to
medlemsmøder i august. Husk også 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.

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.

 

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 de
steder, der har givet tilsagn om, at ville være med. På disse
steder vil vi sælge glas og poletter. Der vil ikke være rabat
på køb af poletter i år. Udskænkningsstederne modtager en
polet for hver smagsprøve på 5 - 10 cl. Det betyder, at vi
skal bruge så mange frivillige som muligt, så der kan ske
afløsning en gang i mellem. Det vil jo være dejligt, hvis vi
alle kan komme rundt og smage på det gode øl. Har du
endnu ikke meldt dig som frivillig til Øllets Dag, så
tilmeld dig hos Lene Karina på

 
 

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

 

https://www.ale.dk/odense-c/velkommen/
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https://www.facebook.com/detgodeoel
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mailto:thomas.kent.madsen@ale.dk
mailto:finn.littau@ale.dk
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lenekarina@hotmail.com, Finn Littau
på finn.littau@ale.dk eller Jan Tonni Hansen
på jan.tonni.hansen@ale.dk

Når arrangementet er afsluttet, så vil der være et After
Party for de frivillige, vi er i skrivende stund ikke klar med
stedet, hvor vi afholder dette.

Vi glæder os til den 5. september 2020. Mellem kl. 11 og
kl. 16, er I mere end velkomne. Så tøv ikke med at skrive.
Vær med til at gøre en forskel for fællesskabet i DØE -
Odense.

Se folderen for "Øllets Dag" her

 

 

 

Tirsdag den 18. august kl. 19.30 - 21.30.

Tilmelding på Place2Book

Onsdag den 26. august kl. 19.30 - 21.30.

Tilmelding på Place2Book

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter med de bedste danske
bryggerier som tema. Christian har udvalgt otte gode øl fra
nogle af de bedste af de små danske bryggerier. Der er et
bredt udvalg af øltyper, men trods alt i den sommerlige
ende. Vi har skåret ned på deltagertallet så vi ikke sidder
for tæt. Derfor holder vi to møder selv om det er en
sommermåned.

 

Tirsdag den 15. september kl. 18.00 - 21.30

Årsmøde på Restaurant Marv.

Tilmelding på Place2Book

Se også den samlede oversigt over kommende
arrangementer

 

 

 

Efter et par års stilhed har Humledrik åbnet en fysisk
ølbutik. Det er godt nok lige inde over grænsen til
Lokalafdeling Fåborg, men det er stadig spændende nyt.
Følg med på Humledriks Facebookside.

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

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

mailto:lenekarina@hotmail.com
mailto:finn.littau@ale.dk
mailto:jan.tonni.hansen@ale.dk
http://typo3.ale.dk/fileadmin/filer/oelletsdag/Dokumenter_2020/OED-20__ny_version__21.07.2020_-1.pdf
https://place2book.com/da/sw2/sales/fx60ruln0u
https://place2book.com/da/sw2/sales/km48som69k
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/nfn6davzdx
http://www.ale.dk/odense-c/arrangementer/
https://www.facebook.com/Humledrik
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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Sir Club er blevet overtaget af BarGroup, der også har
Viggos og Klosterkroen. Konceptet skal ikke ændres, men
de fortæller, at der skal investeres (tiltrængt) i kvaliteten af
fadøllet. Læs mere her.

Den nye odenseanske kriminalroman "Steder tiden har
glemt" af Thomas Kaarsted foregår bl.a. på Carlsens
Kvarter. Se et lille indslag på TV2-Fyn.

I Heidi og Rene's hyggelige lille butik HrHobby kan man
selvfølgelig også købe øl. Der er omkring ti tjekkiske øl at
vælge imellem. Følg HrHobby på Facebook.

Mikkeller Odense er lukket, men løbeklubben Mikkeller
Running Club lever videre. Skal du være med, så er
klubhuset fremover Christian Firtal. Medlemskab er gratis
og uforpligtende.

 

 

 

 

 

https://migogodense.dk/den-ultimative-oel-oplevelse-bargroup-har-investeret-massivt-i-legendariske-sir-club/
https://www.tv2fyn.dk/nyheder/04-07-2020/1930/ny-odense-krimi-om-spektakulaer-forsvindingssag
https://www.facebook.com/hrhobbyvollsmose
https://www.facebook.com/mrcodense

