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Hej fynske ølentusiast

Godt nytår! Forhåbentlig kom du godt ind i 2015 med lyst
og energi til nye spændende øloplevelser i lokalafdelinger
og region. I dette nyhedsbrev handler det mest om Region
Fyns tur til Køge Øldag 22. august men du kan også læse
om andre spændende ølnyheder:

1. Regionstur til Køge Øldag

2. Årets Danske Ølnyhed

3. Diverse

1. Regionstur til Køge Øldag 22. august 2015

For 5. gang afholder Lokalafdeling Køge hvad de selv
kalder "Danmarks næststørste ølfestival": Køge Øldag.
Festivalen afvikles i og omkring Hugo's Gård i centrum af
Køge med en hel række udstillere og en masse besøgende
(over 2000 i 2014). Konceptet er det velkendte: Man køber
smageglas og poletter og smager sig igennem de mange øl,
der udbydes.

Regionsbestyrelsen har besluttet at årets regionstur går til
netop Køge Øldag 2015, der afvikles lørdag 22. august. Vi
transporterer os naturligvis vis med bus og køreplanen ser
således ud:

Afgang Svendborg: Kl. 9.00 (Fra den gl. SG Hal, Johs.
Jørgensensvej 2)

Afgang Ringe: Kl. 9.20 (Fra Lidl Ringe, Bygmestervej 1)

Afgang Odense: Kl. 9.50 (Dannebrogsgade)

Afgang Nyborg: Kl. 10.20 (Banegården)

Ankomst Køge kl. 11.30

 
Afgang Køge kl. 18.00

Ankomst Nyborg: Ca. kl. 19.15

Ankomst Odense: Ca. kl. 19.45

 

Tag med Region Fyn til
Køge Øldag 22. august.
Billetter købes her

 

Nyt logo for nyt forum:
Fynsk Bryggeri
Samarbejde. Læs mere i
nyhedsbrevet.

 

 



14.02.2022 08.29 Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev 1/2015 DØE Region Fyn

https://typo3.ale.dk/index.php?id=14231 2/3

Ankomst Ringe: Ca. kl. 20.10

Ankomst Svendborg: Ca. kl. 20.40.

Det koster 325 kr. at deltage i turen. For pengene får du
transporten, en køreøl eller to, smageglas og 6 poletter. Du
betaler selv for flere poletter samt fast føde (der er mange
steder at spise: Fra pølsevogn til gourmet!). Der er kun
plads til 49 deltagere i bussen, så skynd dig med
tilmeldingen!

Du køber billet (Place2book) til turen her.Billetter kan
også købes via regionens hjemmeside her

Sidste frist for tilmelding er 14. august 2015 Turen
gennemføres ved minimum 35 deltagere. Hvis turen må
aflyses får du naturligvis evt. indbetalt deltagergebyr retur.
Vi vil løbende orientere om Køge Øldag, der bl.a. plejer at
have en informativ hjemmeside.

Årets danske ølnyhed 2014

Mere end 1000 danske ølnyheder blev det til i 2014! Det
er jo nærmest absurd og i hvert fald temmelig
uoverskueligt for de fleste, når vi nu skal i gang med at
stemme om "Årets danske ølnyhed 2014". Men i stedet for
at fortvivle over de mange øl du ikke fik smagt, så tænkt
over hvilke ølnyheder du rent faktisk har smagt og kan
huske fra 2014 - og stem så på dem.Du finder oversigten
over alle nyheder og afstemningen her . Der kan stemmes i
perioden 19 - 31 januar. Herefter ved vi hvilke 10 øl der
går i finalerunden og så stemmer vi igen. En del
lokalafdelinger holder "finalist-smagning" i februar
måned.

De fynske bryggerier har bidraget med over 100 ølnyheder
i det forgangne år. Vi har samlet de fynske ølnyheder 2014
på en overskuelig liste, som du finder her.

Diverse

Alle fynske bryggerier er nu gået sammen i
foreningen Fynsk Bryggeri Samarbejde. Formålet er
at understøtte og udvikle de fynske ølprodukter, den
fynske ølkultur samt kendskabet til og afsætning af
de fynske ølprodukter. Foreningen skal arbejde for
at udvikle og udnytte synergien mellem foreningens
medlemmer. Foreningen er en non-profit
organisation. De fynske ølentusiaster ønsker
foreningen al mulig held og lykke.

Regionsbestyrelsen har besluttet at afholdet et fynsk
"øltopmøde" i april for de 5 fynske lokalafdelingers
bestyrelser/udvalg. På mødet skal erfaringer
udveksles, gode ideer vendes og samarbejdet
mellem afdelingerne diskuteres og styrkes.

Munkebo Mikrobryg er ved at være på plads i de
gamle møllebygninger syd for Munkebo. I den

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=cf1a114c05
http://www.ale.dk/index.php?id=534
http://www.ale.dk/index.php?id=9862
http://www.ale.dk/index.php?id=14466
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forbindelse afholder man en officiel housewarming
lørdag 24. januar 2015 kl. 13.00-15.00 på adressen:
Hundslevvej 141.

Hold dig orienteret om arrangementerne i din
lokalafdeling her. Husk også at du som medlem af
Danske Ølentusiaster har ret til at deltage i alle
lokalafdelingers arrangementer - i hele landet.

 


