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Så kom juni, hvor åbningen af Danmark så småt er startet.
Vi kan fra midten af juni begynde at afholde
medlemsmøder igen, godt nok stadig med afstand, hvorfor
de sandsynligvis vil blive afholdt med et reduceret antal
medlemmer.

Vi starter med et møde, som blev udsat, nemlig det
udvidede Lambic-møde. Det bliver afholdt den 16. juni kl.
19.30 på Carlsens Kvarter. Grundet flytningen af mødet er
der i skrivende stund 2 ledige pladser. Send en mail til
formanden, og vi finder en måde at afregne på. Det er
derfor først til mølle.

Hvis man er åben for en omgang ølhygge, så kunne det
være en ide at mødes på Flakhaven torsdag den 11. juni og
på Munkebo Brewery ved havnen torsdag den 25. juni.
Der vil ikke være nogen tilmelding til disse arrangementer.
Man dukker bare op, hvis man har lyst, og køber så sin
egen øl. Vi mødes disse aftener fra kl. 19.00.

Der en tur til Mainz i november. Se folderen her. Der er
statdig enkelte ledige pladser.

Niels kan kontaktes på nielsbrobyvej@live.dk .

 

Der bliver en ØLLETS DAG i år. Den er stadig under
planlægning, så der vil senere på måneden blive udsendt et
ekstra nyhedsbrev for juni.

 
 

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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Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

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