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Så blev det maj. Vi har ventet på at vide mere om
genåbningen af Danmark, derfor kommer nyhedsbrevet
senere på måneden end det plejer.

Vi havde alle håbet at medlems møderne kunne starte op
igen. Men sådan skulle det ikke være. Åbningen af
Danmark, fase 2, giver os ikke muligheder for at mødes.

Vi må nu afvente fase 3, som egentligt heller ikke ser
lovende ud, men vi kan da håbe.

Alle større arrangementer her i foråret er desværre aflyst
eller udsat på ubestemt tid.

Som det ser ud på nuværende tidspunkt, så fortsætter
planlægningen af Øllets Dag stadig.

Til dette arrangementer er der brug for frivillige. Hvis du/I
allerede nu har lyst til at hjælpe, så kontakt Lene Karina
Hansen, lenekarina@hotmail.com.

Rejsen til Dresden her i foråret blev desværre aflyst. Men
nu har Niels været igang igen, så nu er der en tur til Mainz
i novenber. Se folderen her. Der er i skrivende stund satdig
8 pladser tilbage.

Niels kan kontaktes på nielsbrobyvej@live.dk .

 

Der er fortsat mest øl hjemme i sofaen, så bagsiden
fortsætter med mange af de anbefalinger I også fik sidst.

I denne uge skulle der have været ølfestival. På lørdag er
der landsdækkende fællesskål for alle os der savner
festivalen. Deltag på Facebook.

Mange ølarrangementer er flyttet fra forår til efterår. Der
er samlet en omfattende liste på ale.dk

Anders Ousen, ølentusiast og blogger fra Fredericia har
samlet et Danmarkskort over bryggerier og butikker, der
bringer ud: Ousen om øl

 
 

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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Sammen Om Odense er et initiativ, der samler hele
Odenses byliv. Her kan du se, hvordan du kan handle
online og hjælpe dine yndlingssteder gennem en svær tid.
Nogle af vore værtshuse sælger også øl som take-away.
Hold øje med deres Facebook-sider! Hold i det hele taget
øje med udskænkningsstedernes Facebook, især nu hvor
de igen får mulighed for at åbne. De har brug for
omsætning og vil rigtig gerne se dig , hvis du er rask og
ikke i højrisiko-gruppen.

 

Vil du til ølsmagning, så gøres det virtuelt:

Først og fremmest, så er der virtuelle ølsmagninger til
højre og venstre. Følg dit yndlingsbryggeri på sociale
medier, og se om de selv holder noget eller deltager i
noget. Mange bryggerier har smagekasser og videoer med
introduktion til øllet.

Det Belgiske Hus i Langeskov har i deres webshop køl.dk
samlet en kasse med otte øl fra fire bryggerier. De
præsenteres af ølguru Carsten Berthelsen og Mikkel Borg
Bjergsø (Mikkeller) i en video, der kan ses fra på fredag.
Man kan tage de otte øl til en stor samlet smagning eller
fordele dem, som man vil og se videoen i mindre bidder.
Køb Virtuøl Ølsmagning her.

BeerButler har valgt en model hvor 12 individuelle
videoklip ligger på deres website så man kan tage
ølsmagningen i det tempo man har lyst til. Der er et fint
udvalg af øl, som dog er kendte navne, og dermed rettet
mod begyndere og let øvede. 

 

 

 

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

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