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Så blev det oktober,- og årsmødet er overstået. Per
Hübschmann Hansen blev stemt ind i bestyrelsen i stedet
for Niels Simonsen, som så fortsætter i udvalget. Ellers er
der ingen ændringer i bestyrelsen. Det Lille Bryggeri
deltog på vores årsmøde med en ølsmagning af de bedre.
Det var en helt igennem stor oplevelse.

Ølfestival 2021.

Sæt kryds i kalenderen den 22. - 23. oktober 2021. Danske
Ølentusiaster afholder en todages ølfestival i
Lokomotivværkstedet i København. 

Fynsk Mesterskab i håndbryg 2021.

Det 7. fynske mesterskab i håndbryg afvikles lørdag den 6.
november 2021 hos Anarkist / Albani i Odense. I år skal
der konkurreres i to kategorier: "Lys Ale/Hvede øl" og
"Mørk Juleøl". Der vil være præmier til både bryggere og
publikum. Vi regner med omkring 140 gæster, bryggere,
dommere, publikummer og hjælpere på dagen. På siden
"Deltag som publikum" kan du læse meget mere om
arrangementet, og du kan købe din publikumsbillet her.
Der er stadig enkelte biletter til salg. Læs mere om
arrangementet på regionenes hjemmeside.

Indstillinger til Årets Danske Bryggeri 2021.

Alle lokalafdelinger har mulighed for at indstille en
kandidat til Årets Danske Bryggeri. I år er sidste frist for
indstillinger torsdag, den 28. oktober 2021, så eventuelle
forslag med begrundelser, skal være formanden i hænde
senest den 15. oktober 2021. Der kom nogle forslag på
årsmødet: Amager Bryghus, Det Lille Bryggeri (årets
bryggeri i 2021) og Ørbæk Bryggeri. 

 

 

 

Vi havde en rigtig pragtfuld dag den 4. september. Vejret
var med os, og vi havde anslået 1.000 festglade

 

 

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
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mennesker, der nød det gode øl rundt omkring i byen.
Vores omsætning nåede ikke de samme højder, som i
tidligere år, men den er dog tilfredsstillende. Der blev
indløst lidt over 11.000 poletter i alt. Vores musik på
Flakhaven faldt tilsyneladende godt i publikums smag.
Scenen skulle bare have været rykket 5 m længere tilbage.
Vi mangler p.t. at få de sidste regninger ind, inden at vi
kan opgøre det samlede resultat. Der afholdes et
evalueringsmøde for alle de frivillige onsdag, den 6.
oktober. Skulle du som deltager i festen have ris eller ros
eller konstruktive ideer til næste års udvalg, så er du meget
velkommen til at skrive til mig på finn.littau@ale.dk.

Det var mit sidste år som tovholder for Øllets Dag, og jeg
ønsker det nye udvalg alt mulig held og lykke med næste
års Øllets Dag.

Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til Finn Littau for
det store arbejde, som han har lagt i Øllets Dag.

 

Onsdag, den 13. oktober kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Tingløkkehus.

Beer Battle - Jannik Nielsen Formand i DØE Østfyn vs.
Thomas Madsen Næstformand DØE Odense

Tilmelding på NemTilmeld

Onsdag, den 17. november kl. 19.30 - 21.30

Medlemsmøde på Dannevirke

Bestyrelsen og udvalgenes favoritter.

Tilmelding på NemTilmeld

24. november Syrligt øl ved Christian Scheffel
(Carlsens Kvarter)

8. december Julemad og juleøl (Dannevirke)

14. december Julemad og juleøl (Dannevirke)

12. januar Vi fejrer Carlsens Kvarters 50 års
fødselsdag (Carlsens Kvarter)

18. januar Vi fejrer Carlsens Kvarters 50 års
fødselsdag (Carlsens Kvarter)

finn.littau@ale.dk 

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.
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