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Kære fynske Ølentusiast

I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. Fionia Beer Festival, Svendborg

2. Jul i den gamle Kongeby, Nyborg

3. Øllets dag, Den regionale ølpris og Regionsfest

4. Diverse.

1. Fionia Beer Festival

18-19 oktober afvikles for første gang Fionia Beer Festival
i Svendborg. Arrangør er "Kulinarisk Sydfyn". Som
navnet mere end antyder, så er det fynsk øl, der er i
centrum på denne festival - og det kan vi fynboer jo aldrig
få nok af!

Festivalen afvikles i det gamle pakhus på havnen
(Havnepladsen 2), blot 200 meter fra banegården.
Arrangementet vil fylde hele pakhuset, hvor alle
bryggerierne får en stand samt molerne omkring pakhuset,
hvor der bl.a. vil være madboder, som sælger forskellige
retter af høj kvalitet til en lav pris.

Indtil nu har 12 fynske bryggerier meldt deres ankomst.
Det samme har naturligvis de lokale ølentusiaster fra
Svendborg. Læs hele programmet her.

I maj måned var det Kerteminde - nu er det Svendborg.
Dejligt at de fynske byer byder ind med lokale øl-
arrangementer og vi skal da opfordre alle til at bruge en
lørdag eller en søndag i Svendborg og smage på godt
fynsk øl og mad...og høre en masse kloge ord og
røverhistorier fra øllets mangfoldige verden.

2. Jul i den gamle Kongeby

Sæt også et kryds i kalenderen 12-14 december og tag
familien med til det traditionsrige julemarked i Nyborg.
Det plejer at være hyggeligt og også her støder du på de
lokale ølentusiaster. Læs mere om arrangementet her

3. Øllets Dag, Den regionale ølpris og Regionsfest

  

http://kulinarisksydfyn.dk/wp/fionia-beer-festival/
http://www.julemarked.nyborg.dk/JuliNyborg
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Øllets Dag 6. september blev markeret i alle de fynske
lokalafdelinger. Nogle har lagt billeder fra dagen ud på de
respektive hjemmesider.

Erik Nielsen fik overrakt den regionale ølpris på Øllets
Dag. Det skete naturligvis på Thurø, hvor Erik driver butik
og bryggeri (Ø-bryg). Se billeder og omtale fra dagen på
regionens hjemmeside her, hvor der nu også er billeder og
omtale at finde fra regionens fødselsdagsfest 23. august i
Årslev.

4. Diverse

Årsmøderne er i fuld gang i de fynske lokalafdelinger.
Faaborg, Odense og Østfyn har afviklets deres - i næste
uge følger Middelfart (14. oktober) og Svendborg (15.
oktober). Læs mere om arrangementerne på
lokalafdelingernes hjemmesider.

Højt skum

Michael Gorm

Regionsformand

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand

 

 

http://www.ale.dk/index.php?id=534

