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Godt nytår til alle. Vi håber, at I er kommet godt ind i
2021.

Vi er nu kommet ind i et, forhåbentligt, rigtig godt år. 2020
er nok et år, som vi alle helst vil glemme. Vi starter dog
året med stadig at have et forsamlingsforbud på højest 10
personer. Derfor varer det jo nok et par måneder før, at vi
kan afholde medlemsmøder igen. Dem der har indbetalt til
Julesmagningen kan stadig få pengene tilbage, hvis det
ønskes.

Skulle man få trang til at nyde en øl, så er der flere
virtuelle smagninger på nettet. De fleste er slået op på
FaceBook.

 

Begge medlemsmøder er udsat til engang i marts.
Datoerne kommer op, når vi ved, hvornår Danmark
åbner op igen.

Tirsdag engang i marts kl. 19.30 - 21.30.

Medlemsmøde på Soldaterhjemmet Dannevirke.

Chr. Scheffel fører os igennem julebryg 2020.

Tilmelding på Nem Tilmeld, tryk her.

Onsdag engang i marts kl. 19.30 - 21.30.

Medlemsmøde på Soldaterhjemmet Dannevirke.

Chr. Scheffel fører os igennem julebryg 2020.

Tilmelding på Nem Tilmeld, tryk her.

Corona-reglerne, med hensyn til forsamling og
mundbind, skal følges, med mindre andre retningslinjer
træder i kraft.

Se også den samlede oversigt over kommende
arrangementer

 

 

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 kommer. 

 

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://httpswwwaledkindexphpid347.nemtilmeld.dk/4/
https://httpswwwaledkindexphpid347.nemtilmeld.dk/5/
http://www.ale.dk/odense-c/arrangementer/
https://www.ale.dk/odense-c/velkommen/
https://www.facebook.com/Beer.Odense
https://www.facebook.com/detgodeoel
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finn.littau@ale.dk 

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.
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