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Det er blevet december. Covid-19 truer stadig,- og
sandsynligheden for aflysninger er store. Vores Jule Pub
Crawl er i skrivende stund blevet aflyst.

I løbet af 2022 udkommer nyhedsbrevet i en ny udgave. I
øjeblikket kører vi stadig test af det nye system. Ligeledes
bliver hjemmesiden ændret. Udsendelsen af denne bliver
nok omkring marts 2022.

Lidt om Soldaterhjemmet Dannevirke:

Soldaterhjemsforeningen Dannevirke er en privat
forening, hvis medlemmer består af forsvarsvenlige
foreninger og personer.

Soldaterhjemmet Dannevirke drives i dag, på helt frivillig
basis, af en stab af dygtige frivillige hjælpere, som sørger
for den daglige drift og vedligeholdelsen af den smukke
gamle bygning på Sdr. Boulevard 15 og de mindeværdige
lokaler.

Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense er i dag det sidst
bevarede af sin art i Danmark. Et personligt medlemskab
er med til at støtte denne gamle forening med de mange
forsvarstraditioner og -minder i den smukke bygning
beliggende op til det gamle kaserneområde på Sdr.
Boulevard – og med Ansgar Anlæg til den anden side.

Vi bruger Dannevirke af flere årsager. Der kan være op til
70 deltagere i lokalerne, og hvis vi er under 40 personer,
kan der holdes stor afstand. Hvis vi har arrangementer
med spisning, så har vi adgang til køkken. Vi har ofte haft
mulighed for at købe øl både før og efter arrangementet. 

Busmuligheder:

Kastanievej; Bus 31 – 32 – 51 – 53; 200m.

Ansgar Kirke; Bus 151 – 152 – 153; 450 m.

OUH/Sdr. Boulevard; Bus 141 – 151 – 152 – 153; 650 m.

 
 

 

 

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/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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Fynsk Mesterskab i håndbryg 2021.

Det 7. fynske mesterskab i håndbryg 2021 er afviklet. Læs
mere om arrangementet på regionenes hjemmeside.

Årets Danske Bryggeri 2021.

Vi har i Odense besluttet at indstille Det lille Bryggeri.

Se begrundelsen her.

Husk at stemme.

 

Husk at melde jer til de kommende arrangementer, det
er træls at aflyse grundet manglende deltagere.

Alle skal huske coronaspas, det SKAL vises ved
ankomst.

Onsdag, den 1. december 2021 kl. 19.00 - 22.30

JulePubCrawl rundt Odense by, aflyst grundet Covid 19

Onsdag, den 8. december 2021 kl. 18.00 - 21.30

Medlemsmøde på Dannevirke

Julemad og juleøl

Tilmelding på NemTilmeld

Tirsdag, den 14. december 2021 kl. 18.00 - 21.30

Medlemsmøde på Dannevirke

Julemad og juleøl

Tilmelding på NemTilmeld

Onsdag, den 12. januar 2022 kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter

Vi fejrer Carlsens Kvarters 50 års fødselsdag

Tilmelding på NemTilmeld

Tirsdag, den 18. januar 2022 kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Carlsens Kvarter

Vi fejrer Carlsens Kvarters 50 års fødselsdag

Tilmelding på NemTilmeld

Tirsdag, den 8. februar 2022 kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Dannevirke

finn.littau@ale.dk 

Cvr. nr.: 39876604

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

https://www.ale.dk/haandbryg-fyn/
http://typo3.ale.dk/fileadmin/filer/oelletsdag/Dokumenter_2020/AArets_Bryggeri/Indstilling-til-AArets-bryggeri-2021__1_.pdf
https://doeodense.nemtilmeld.dk/18/
https://doeodense.nemtilmeld.dk/19/
https://doeodense.nemtilmeld.dk/16/
https://doeodense.nemtilmeld.dk/17/
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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Beer Battle - Jannik Nielsen (Formand DØE Østfyn) Vs.
Thomas Madsen (Næstformand DØE Odense)

Tilmelding på NemTilmeld

 

https://doeodense.nemtilmeld.dk/20/

