
04.02.2022 14.03 Danske Ølentusiaster: DØE-Odense, August 2021

https://typo3.ale.dk/index.php?id=23842 1/4

 
 

 

Nu er det august og stadig sommerferie for mange, men
der skal også drikkes øl.

Der er stadig ledige pladser til håndbrygaftenen, så hold
jer ikke tilbage.

Årsmødet i Odense 2021.

Det afholdes den 14. september 2021 på Soldaterhjemmet
Dannevirke. Se kalenderen.

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af Lokalafdelingsformand
7. Valg af Afdelingskasserer
8. Valg af Afdelingsnæstformand
9. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
11. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest
den 14. august 2021.

Ølfestival 2021.

Sæt kryds i kalenderen den 22. - 23. oktober 2021. Danske
Ølentusiaster afholder en todages ølfestival i
Lokomotivværkstedet i København. 

Fynsk Mesterskab i håndbryg 2021.

Det 7. fynske mesterskab i håndbryg afvikles lørdag den 6.
november 2021 hos Anarkist / Albani i Odense. I år skal
der konkurreres i to kategorier: "Lys Ale/Hvede øl" og
"Mørk Juleøl". Der vil være præmier til både bryggere og
publikum. Vi regner med omkring 140 gæster, bryggere,
dommere, publikummer og hjælpere på dagen. På siden
"Deltag som publikum" kan du læse meget mere om
arrangementet og du kan købe din publikumsbillet her, der

 

 

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 annonceres. 

 

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

 

https://www.ale.dk/nyhed/artikel/der-bliver-oelfestival-i-aar/ttp://
https://regionfyn.nemtilmeld.dk/1/
https://www.ale.dk/odense-c/velkommen/
https://www.facebook.com/Beer.Odense
https://www.facebook.com/detgodeoel
mailto:jan.tonni.hansen@ale.dk
mailto:thomas.kent.madsen@ale.dk
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er stadig biletter til salg. Læs mere om arrangementer på
regionenes hjemmeside.

Indstillinger til Årets Danske Bryggeri 2021.

Alle lokalafdelinger har mulighed for at indstille en
kandidat til Årets Danske Bryggeri. I år er sidste frist for
indstillinger torsdag den 28. oktober 2021, så eventuelle
forslag, med begrundelse, skal være formanden i hænde
senest den 15. oktober 2021.

Jobopslag.

Hej alle I gode ølentusiaster. Coronaen er ved at være
overvundet, hvilket betyder travlhed rundt omkring, idet
mange festivaler og koncerter er blevet udsat flere gange.

MEN NU SKER DET!

Der er kommet gang i det igen.

Flakhaven og Lørups Vinstue er gået sammen om at
arrangere 4 koncerter. I den forbindelse mangler de
hjælpere til barerne og til nogle ad hoc opgaver.

Pladsen er Ansgar Anlæg i Odense.

Program for alle koncerterne er følgende. Vi møder ca. 1
time før og er nok færdige ½-1 time efter.

Kl. 13.00: Pladsen åbner
Kl. 22.50: Pladsen lukker

Der er følgende koncerter/jobs i spil.

1: Fredag, den 6. August 2021: Rocazino

2: Lørdag, den 7. August 2021: Henning Stærk

Der vil være mad og drikke på arbejdsdagen. Derudover
kan I vælge 1 billet til en af de andre koncerter. Senere
bliver der afholdt en frivilligfest.

TILMELDING: Send en mail
til nielsbrobyvej@live.dk med angivelse af koncertnumre
og mobilnummer.

 

Status er lige nu, at der nok er en rimelig god chance for,
at vi kan få lov til at afholde Øllets Dag. Vi håber derfor,
at smittetallet holder sig i ro. Det tegner til, at det bliver en
rigtig god dag, set ud fra antallet af tilmeldinger, som vi
har fået. Vi beder bare til de højere magter om, at vi får
fint vejr den dag. 

Der vil blive liv på Flakhaven med musik samt borde og
bænke. Der bliver udskænkning fra 3 telte med ca. 15
udskænkningssteder. Ligeledes vil der være madboder ved

finn.littau@ale.dk 

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

https://www.ale.dk/haandbryg-fyn/
mailto:nielsbrobyvej@live.dk
mailto:finn.littau@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=534
http://typo3.ale.dk/index.php?id=171
http://typo3.ale.dk/index.php?id=323
http://typo3.ale.dk/index.php?id=427
http://typo3.ale.dk/index.php?id=2279
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Team Flakhaven Gastro. Desuden vil der være rigtig
mange steder rundt om i byen, hvor I kan smage rigtigt
godt øl.

Tidspunktet er lørdag den 4. september 2021 fra kl. 11.00
til kl. 16.00. 

Vi mangler dog lidt flere frivillige til at hjælpe os med at
få en god dag. Husk, at der vil være et afterparty for de
frivillige.

Send en mail til finnlittau@gmail.com, hvis du har lyst til
at hjælpe til.

Vi glæder os rigtigt meget til dagen.

 

 

Onsdag den 4. august kl. 18.00 - 21.30

Håndbryg i Tingløkkehus.

Traditionen tro åbner vi atter dørene for de dygtige
bryggere i Odense Håndbryggerlaug.  
Vi indleder med en velkomstøl og hilser pænt på hinanden,
alt imens Lene og Thomas gør klar til en god gang mad.
Menuen er i år mexicanske pandekager og en lækker
dessert. Hertil serveres selvfølgelig også øl.  
Efter maden præsenteres vi for håndbryggernes dejlige
kreationer, hvor hver øl, så vidt at bryggeren er til stede,
introduceres af bryggeren selv. Håndbryggerne deler
meget gerne ud af deres erfaringer, så kom bare med alle
dine spørgsmål om alt, lige fra bryggeteknik til
sammensætning af en opskrift.  
Vi håber på, endnu en gang, at få en rigtig hyggelig aften i
øllets tegn.

Prisen er kr. 200,00 via Nem Tilmeld.

Tirsdag den 14. september 2021 kl. 18.00 - 21.30 

Årsmøde på Soldaterhjemmet Dannevirke.

Årsmøde i Danske Ølentusiaster Odense afdeling i
henhold til vedtægter.

Der vil være fællesspisning kl. 18.00 - 19.00

Årsmøde kl. 19.00 - 20.00

Vi slutter af med en ølsmagning kl. 20.00 - 21.30

Priser:

Deltagelse i hele arrangementet: 325,- kr.

mailto:finnlittau@gmail.com
https://doeodense.nemtilmeld.dk/10/
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Deltagelse i fællesspisning og årsmøde (men uden
ølsmagning): 200,- kr.

Deltagelse i årsmødet og ølsmagning (men uden spisning):
175,- kr.

Deltagelse i årsmødet alene: Gratis.

Tilmelding til arrangementet er nødvendigt. Vi lukker for
tilmelding søndag den 12. september 2021.

Tilmelding via Nem Tilmeld.

 

https://doeodense.nemtilmeld.dk/11/

