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Regionstur 2018: Djursland!

Så er Danske Ølentusiaster, Region Fyn, klar til årets
regionale øltur. Vi skal op og besøge det spændende
Ebeltoft Gårdbryggeri. Turen afvikles:

Lørdag 18. august, kl. 8.15 - 18.00

Vi mødes bag banegården i Odense og stiger på bussen.
Herefter går turen til Djursland, hvor indehaver Peder
Zacho vil give os en rundvisning. Vi skal også smage
noget af deres dejlige øl og endelig skal vi nyde en
grillpølse på på et af landets bedste udsigtssteder.

Læs mere om Ebeltoft Gårdbryggeri her

På vej hjem slår vi et smut forbi Fri Bryg i Børkop. Fri
Bryg er startet af Jens S. Rasmussen, som bl.a. har
opstartet Vejle Bryghus og været ansat ved Randers
Bryghus. Han har nu startet sit eget mikrobryggeri op og
det skal vi naturligvis også besøge, når vi nu er i
området...og mon ikke det også bliver til en smagsprøve.

Læs mere om Fri Bryg her

Herefter går turen til Odense, hvor vi forventer ankomst
senest kl. 18.00.

Prisen for hele herligheden er blot 150 kr. pr. deltager.
Hertil er der endvidere mulighed for lidt tilskud til
transporten til medlemmer, der kommer med bus fra
Faaborg eller med tog fra Svendborg og Nyborg til
Odense. og fra Odense. Spørg lokale afdelingsformand om
dette. Medlemmer fra Lokalafdeling Middelfart bliver
samlet op på pendlerpladsen ved motorvejen.

Der er kun plads til 50 deltagere, så du skal skynde dig!
Billetterne (Place2Book) købes her

 

DØE Ølfestival 31/5 - 2/6 2018

Skal du med til Danske Ølentusiasters Ølfestival i
København 31. maj - 2. juni? Så husk at du som medlem

 Den fynske regionale øltur
2018 går i år til Ebeltoft

Gårdbryggeri.

Danske Ølentusiaster
afvikler i år sin fantastiske
Ølfestival i perioden 31/5 -

2/6.

Danske ølentusiaster fylder
20 år i 2018!

 

http://www.ebeltoftgaardbryggeri.dk/forside
https://da-dk.facebook.com/FriBryg/
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=d915dcef5f
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kan få rabat i form af 5 ekstra poletter til smagsprøver,
hvis du fremviser dit medlemskort. Indgangsbilletter til
festivalen kan købes her

Hvis du vil have en nem transport til festivalen, har
Lokalafdeling Esbjerg bestilt en bus du kan hoppe med på.
De kører lørdag 2. juni og samler op i Odense ved
Dalumvej/Nygade ca. kl. 10.15 og er retur samme sted ca.
kl. 20.15. Pris for bussen er 350 kr. inkl. en sandwich.
Tilmelding senest 23. maj til leif.madsen@ale.dk

Det er heller ikke for sent at melde sig som frivillig til
festivalen: Du skal tilmelde dig mindst to vagter for at
være med som frivillig, men må naturligvis gerne vælge
flere. Alle vagter varer mellem 4 og 5 timer og der er et
måltid inkluderet i hver vagt - inklusive drikkevarer.

Du får som frivillig påsat et armbånd i Frivillig-rummet,
som giver dig gratis adgang som gæst under hele
festivalen. Så selv om du måske først skal "på arbejde"
lørdag, så kan du godt møde op torsdag og få dit armbånd
og dermed få et par gode festivaldage som gæst. Der
afregnes poletter i forhold til hvor mange vagter du har
taget. Du kan godt få udleveret poletterne på du har været
på vagt.

 

Højt Skum

Else Lindhard

Regionsformand

Klaus Rehkoppf

Regionsnæstformand

 

https://flexbillet.dk/aledk/oelfestival
mailto:leif.madsen@ale.dk

