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Vi håber, at alle har det godt og stadig er ved godt mod.
Nu hvor vaccinerne er gået i gang, så er der håb forude.
Forsamlingsforbuddet er stadig nede på 5 personer. Vi
melder ud med en dato for et medlemsmøde, når Danmark
lukker op igen, og det bliver nok tidligst i april.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi sender pengene retur
til dem, der havde tilmeldt sig julesmagningen. En del af
øllene, som allerede var indkøbt kan heldigvis gemmes, og
resten vil blive brugt i en kombineret jul - påske - Belgisk
smagning, når vi har muligheden. Der vil komme et ekstra
nyhedsbrev, når vi ved mere om dette.

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

Der er også mange af de små bryggerier, som stadig
sælger øl og bringer ud. Benyt jer af disse tilbud og støt op
for at hjælpe dem i disse svære tider.

Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt her i
marts måned, er udsat til den 12. juni. Hold øje med
foreningens hjemmeside for yderligere oplysninger.

 

Øllets Dag 2021 er nu i støbeskeen. Udvalget er så småt
startet op med planlægning af dagen.

Vi glæder os til 4. september 2021. Sæt kryds i
kalenderen.

 

 

 

Begge medlemsmøder er aflyst.

 

 

 

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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finn.littau@ale.dk 

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

mailto:finn.littau@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=534
http://typo3.ale.dk/index.php?id=171
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http://typo3.ale.dk/index.php?id=427
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