
Danske 

Ølentusiaster 
Lokalafdelinge Esbjerg 

 
 
 

Kære Ølentuiaster 
i Esbjerg og andre lokalafdelinger 
 
Fra redaktøren 

Esbjerg, den 26. juli 2022 
 

Ja, - kære ølentusiastvenner - denne gang vil I opleve en ny måde at få et 
nyhedsbrev på. Jeg er blevet træt af at bøvle med det nye format, så i stedet for 
udarbejder jeg nyhedsbrevet i mit eget dtp-program, - nå, - det virkede så heller 
ikke optimalt, så nu bliver det i Word. I modtager så nyhedsbrevet som en pdf-fil, 
som downloades fra henvisningen i den mail, som før udgjorde hele 
nyhedsbrevet.  Jeg håber, at det lykkes, og at I kan finde ud af det. 
Det vil måske blive lidt bøvlet at læse på mobiltelefonerne, men på en pc tror jeg, 
at det bliver ok ;-)  
 
 
 
 

Næstformand i lokalafdeling Esbjerg  

Peter Lund Sørensen 
døde pludseligt for en uge siden 
 
Tirsdag den 19. juli, lige inden medlemsmødet, fik vi den 
triste meddelelse, at lokalafdelingens næstformand Peter 
Lund Sørensen var afgået ved døden. Han var blevet 
fundet død i sin lejlighed. 
Det var en meget trist og uventet besked at få. Peter har i 
en del år været meget aktiv og deltaget i så at sige alle 
lokalforeningens arrangementer. Og derudover i bl.a. 
mange af Vardes arrangementer. 



Peter valgte for et par år siden at træde ind i 
lokalafdelingens bestyrelse, hvor det var tanken, at han i 
næste periode skulle være foreningens kasserer. 
Peter Lund Sørensen ville om få dage være fyldt 68 år. 
Han skal bisættes fredag den 29. juli kl. 13.30 fra 
Treenighedskirken i Esbjerg. 
 
Æret være hans minde! 
 
 
 
 

 
 

Alefarm 
smagning 
Tilbud til Ølentusiaster - 
men I skal skynde Jer !!! 
 
Fra Steffen, Meny i Hjerting, 
har vi modtaget: 
Jeg vil gerne give jeres 
medlemmer en mulighed for at 
købe billet, før jeg går ud og 
markedsfører det. Frem til 
01.08 kan I skrive til mig på 
steffen.brandt@meny.dk og 
reservere billetterne. De skal 
dog være afhentet i butikken 
inden 07.08.2022. 
 
Red. kan oplyse, at det er et 
rigtigt godt tilbud - med 
spisning og det hele for kun 
175 kr. Vi var en flok til Amager 
Bryghus smagningen tidligere 
på året. Det var godt! 
 

 



Esbjerg Bryghus 

Festugens 
Ølfestival 

i Jyllandsgade 
 
Fredag - søndag 
den 12. - 14. august  
kl. 12.00 - 00.00. 
 
Kom og oplev ølfestivalen i 
Jyllandsgade, hvor der åbnes for 
hanerne den 12.–14. august 
mellem kl. 12.00 – 00.00. Hele 
weekenden vil der være 
aktiviteter for både store og små. 
 
 
 
 
 
 

 

Fanø Homebrew 2022 
Mandag den 12. september 
Lørdag den 12. november 
Tak til alle, der har sendt spørgsmål om dette 
års hjemmebryg konkurrence. Teddy har for 
nylig opdateret fanoehomebrew.com 
hjemmeside, og den har nu alle de oplysninger, 
du har brug for. Vi kender alle mindst én 
hjemmebrygger i vores liv, så spred venligst 
nyheden ved at dele dette opslag eller dele 
vores historie i dag. 
For os "menige" ølentusiaster kan lørdag den 
12. november have interesse i forhold til at 
besøge Fanø Bryghus ;-) 


