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Kære alle sammen

Sikke en sommer...Sikke et vejr!

Disse linier om de første af sensommerens og efterårets
arrangementer, skrives i 32 graders varme. Men så er det
jo dejligt med et glas køligt øl. Skål!

1. Overrækkelse af Den Regionale Ølpris 2018, fredag
24. august kl. 16.30

Hvert år uddeler regionerne i DØE en ølpris til en person
eller virksomhed i regionen, der har gjort en ekstraordinær
indsats for at vise mangfoldigheden i øllets verden. Der
bliver ved tildelingen lagt stor vægt på, at prismodtageren:

er gået forrest i lokalområdet for at vise nye sider af
øllets verden eller
har gjort en særlig indsats for at udbrede kendskabet
til det gode øl eller
har udvidet og flyttet den gængse opfattelse af, hvad
øl er og kan anvendes til

Regionsbestyrelsen for Fyn (repræsentanter fra de fem
fynske lokalafdelinger) har enstemmigt valgt at tildele den
Regionale Ølpris 2018 til:

Bryg Selv, Odense, Energivej 36, 5260 Odense S

Prisen overrækkes ofte på Øllets Dag, men ved at flytte
overrækkelsen til ugen før, håber vi at give flere
medlemmer mulighed for at deltage i arrangementet. Så
kom og vær med fredag 24. august kl. 16.30 på Bryg Selvs
adresse. Vi glæder os til at se jer.

2. Øllets Dag, lørdag 1. september

...for selvfølgelig fejrer vi Øllets Dag i de fynske
Lokalafdelinger!

I år har Danske Ølentusiaster eksisteret i 20 år. Helt
præcist var det 5. september 1998, at foreningen til
fremme af det gode øl blev startet - oven i købet på Fyn:
Karlsens Kvartér i Odense. Landet over er der
arrangementer og Fyn er ingen undtagelse; her sker der

 Danske Ølentusiaster
fylder 20 år den 5.
september 2018

Bryg Selv, Odense
modtager den fynske
regionale ølpris 2018

Tag med Region Fyn til
Ebeltoft Gaardbryggeri 18.
august 2018. Få ledige
pladser. Køb billetten her
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noget i alle 5 lokalafdelinger. Skulle du på dagen befinde
dig et andet sted i landet, kan du se, hvad der sker i en
lokalafdeling nær ved her.

3. Den regionale øltur til til Ebeltoft Gårdbryggeri,
lørdag 18. august 

Der er stadig få billetter tilbage til regionens tur til
Ebeltoft Gårdbryggeri, lørdag 18. august. Læs alt om,
turen på regionens hjemmeside, her . Fra siden kan du
også købe billetter til turen...men skynd dig!

I øvrigt er der meget at hente på regionens hjemmeside for
de historieinteresserede:

På den "Historiske side" her kan du læse om foreningens,
regionens og lokalafdelingernes historie. Du kan se hvem
der har fået den regionale fynske ølpris gennem tiderne,
hvilke øl, der er kåret som årets ølnyhed og meget mere.

På siden "Fynske bryggerier" her kan du læse om de
mere end 100 historiske fynske bryggerier, der har virket
gennem de seneste 200 år. Siden er ikke færdig og har du
oplysninger om nogle af de omtalte bryggerier er du
velkommen til at kontakte Michael Gorm:
michael.gorm@ale.dk

På et tidspunkt vil også de fortsat aktive fynske bryggerier
dukke op på siden.

Højt Sommer-Skum

På Region Fyns vegne

Else Lindhard

Regionsformand, DØE Fyn
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