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Kære fynske ølentusiaster

Hermed lidt nyt fra Region Fyn ovenpå en fantastisk
sommer. Du kan læse om:

1. Den regionale ølpris

2. Øllets Dag

3. Lokalafdelingernes årsmøder

4. Regionens fødselsdagsfest.

1. Den regionale ølpris

Hvert år uddeler Region Fyn Den regionale ølpris til en
person, der lokalt har gjort en særlig indsats for det gode
øl i det forgangne år. Prisen uddeles på Øllets Dag 6.
september og der medfølger et diplom samt 2.500 kr.

I år tilfalder prisen Erik Nielsen, Thurø. Vi kan sætte en
masse (øl)etiketter på Erik, men han får prisen fordi han
har taget initiativ til en tjener-uddannelse rettet mod de
mennesker der serverer, indkøber og sælger øl. Første hold
har været igennem - næste hold starter senere på året. Du
kan læse meget mere om Erik Nielsen og uddannelsen på
regionens hjemmeside her.

Prisen overrækkes 6. september kl. 10 ved Eriks bryggeri,
Ø-Bryg, Bergmannsvej 82, Thurø. Alle er velkommen!

2. Øllets Dag 6. september 2014

Hvert år på den første lørdag i september, fejrer Danske
Ølentusiaster sin fødselsdag med masser af aktiviteter
landet over. Der sker også noget i alle fem fynske
lokalafdelinger. På regionens hjemmeside her, kan du få et
overblik og så i øvrigt læse mere på lokalafdelingernes
hjemmesider. Hvis du tid og lyst kan der altid bruges
frivillige til dagen - kontakt evt. din lokale formand.

3. Lokalafdelingernes årsmøder

I september-oktober er det blevet tid til årsmøder i
lokalafdelingerne, hvor man får sig en snak om året der
gik, året der kommer og hvor der vælges formand og
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bestyrelse. I de fynske lokalafdelinger afholdes
årsmøderne som følger:

 
Lokalafdeling Faaborg: 27. september

Lokalafdeling Middelfart: 14. oktober

Lokalafdeling Odense: 16. september

Lokalafdeling Svendborg: 15. oktober

Lokalafdeling Østfyn: 8 september

Nogle steder starter man med spisning og alle steder er der
naturligvis efterfølgende ølsmagning.  Tilmelding via
lokalafdelingen.

4. Region Fyns fødselsdagsfest 23. august 2014

Lørdag 23. august fejrede Region Fyn sin 15-års
fødselsdag med et brag af en fest på Midtfyns Bryghus,
der meget venligt havde stillet lokaler og faciliteter til
rådighed. Med lotteri (som blev alt for hurtigt udsolgt!), øl
fra Midtfyns Bryghus, Bryggeriet Vestfyen, Bryggeriet
Refsvindinge og Munkebo Mikrobryg, snack fra KIMS,
god mad fra Ørbæk Midtpunkt og svingende musik fra
Søren/Sørensens Trio fik over 80 glade ølentusiaster sig en
mindeværdig dag og aften. Blandt deltagerne sås i øvrigt
foreningens landsformand Anne Lise Knørr samt alle
tidligere fynske regionsansvarlige/regionsformænd
gennem tiderne.

En stor tak til alle vore sponsorer, frivillige og ikke mindst
alle deltagerne, som sikrede en god fødselsdagsfest.
Susanne Eriksen fra Humledrik.dk fotograferede og
billeder fra fejringen vil snarest blive lagt ud på regionens
hjemmeside.

Har du lyst til at læse historien om den fynske region og
de fynske lokalafdelinger, så se her.

Højt skum

Michael Gorm

Regionsformand

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand
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