
Kære medlemmer

Gamma Brewing
Tap Take Over
Lørdag den 28. oktober

på Esbjerg Bryghus

Læs i dette nyhedsbrev
* er nyt eller med ændringer i teksten i forhold til det sidste nyhedsbrev

1. * Næste medlemsmøde: 
Ølsmagning: Beer Shoppen i Kolding besøger os

- Tirsdag den 18. oktober kl. 19.00 på Dr. Louise.
2. * Indstilling til Årets Bryggeri
- Tirsdag den 18. oktober på medlemsmødet.
3. * Repræsentant til region Vadehavet ???
4. * Forslag til kommende møder/aktiviteter efterlyses
5. * Gamma Brewing “Tap take over” på Esbjerg Bryghus
- Lørdag den 28. oktober.
6. * Julefrokost i lokafdeling Esbjerg
- Lørdag den 10. december kl. 12 - 18.
7. Busters Rejser
- Juletur til Harsen, 23.-27. november 2022. P.t. udsolgt.
8. Polske Ølsmagninger i FOF
- Onsdag den 2.11 og onsdag den 9.11.
9. Fanø Homebrew
- Lørdag den 12. november 2022

1. * Næste medlemsmøde
Tirsdag den 18. oktober kl. 19.00

To steder i Kolding SKAL bare be-
søges, når man er på disse kanter:
You’ll Never Walk Alone og så Beer
Shoppen.
Til mødet på tirsdag er det lykkedes

os at få en aftale med Beershoppens
indehaver, Henrik Feldthaus. Han
(eller Rene) vil komme til Esbjerg
med 8-9 spændende øl. Vi har givet
Henrik frie hænder i udvælgelsen.

BeerShoppen skriver om sig selv:

Hos Beershoppen finder du et af de
største udvalg af specialøl fra både
danske og udenlandske bryggerier.
Tag på opdagelse i en verden af øl
og køb en specialøl fra et eller flere

Esbjerg Bryghus får besøg af et
af deres danske yndlingsbrygge-
rier og rigtig gode venner fra
Gamma Brewing, som vil line up
med nogle af deres bedste øl på
hanerne på Bryghuset.

Spis på Dronningen
- kl. 18.00 - inden mødet

Spis til ølentusiast-favorit-pris”
på kun kr. 99,-

Tilmelding til spisningen
Ring til Dr. Louise på tlf. 75 13
13 44 senest på mandag den 17.
oktober.

September måneds menu:
Oksesteg med flødestuvede kartof-
ler, rodfrugt mos og peberrod, til-
beredt med Paterlieven Brown øl.

DANSKE
ØLENTUSIASTER

Lokalafdeling Esbjerg
Nyhedsbrev # 2022-10

- udsendt 15. oktober



Repræsentanter
til Regionsrådet
Ud over at vi til årsmødet fik valgt
personer til diverse poster, glemte vi
helt, at vi også må være repræsenteret
i Regionen med to personer. Jeg
(Jakob /red.) agter at tage den ene, så
vi mangler en anden, som kunne
tænkte sig at være med som repræ-
sentant for Lokalafdeling Esbjerg.
Regionen består af 3 Lokalafdelin-
ger: Esbjerg, Ribe og Varde.
Skriv, hvis du kunne tænkte dig at
være med i regionsarbejdet.

Gode ideer
til smagninger
Hermed en lille opfordring til jer,
som ikke var med til årsmødet:
Der blev sendt en seddel rundt,
hvorpå man kunne komme med
ideer til det kommende år.
Så hvis du skriver til formanden
med forslag, kan det jo være at det
lige netop din ide, vi skal holde en
smagning over.
Håber på en masse gode ideer så-
ledes at bestyrelsen/aktivitets-
udvalget har noget at arbejde
videre med.

2. *Årets Danske Bryggeri
Hvilket bryggeri indstiller vi?
Som der blev nævnt på årsmødet, så skal vi som
medlemmer kåre Årets danske Bryggeri 2022.
Har du en kandidat til denne tittel, så send en "ind-
stilling" inden mødet på tirsdag til formanden:
jakob.sorensen@ale.dk. På tirsdag tager vi punk-
tet op og beslutter, hvilket bryggeri, vi vil indstille.

Danske Ølentusiaster har siden
2003 kåret Årets Bryggeri. Formålet
er dobbelt, idet vi både ønsker at
hædre og fremme det eller de bryg-
gerier, der gør noget særligt, men vi
ønsker også at skabe fokus på for-
eningen.
Hver lokalafdeling kan indstille én
kandidat til Årets danske Bryggeri,
og indstillingerne vil løbende blive
offentliggjort i september og okto-

ber på ALE.DK.
I løbet af november kan DU så
stemme på netop din favorit, og vin-
deren vil blive offentliggjort i star-
ten af december.

eftertragtede bryggerier. 
I hver en flaske eller dåse findes en
unik smagsoplevelse og historisk
fortælling, som ofte fører mange år
tilbage. 
Uanset om du er til mørke, lyse,
krydrede eller syrlige øl - så tør vi
garantere, at vi har en ganske særlig

specialøl til dig. Vi står klar til at
bistå med uudtømmelige mængder
af erfaring, viden og passion, både
i ølbutikken og online i vores øl-
webshop. Naturligvis byder vi også
hellere end gerne velkommen til en
spændende ølsmagning i vores in-
spirerende ølbutik i Kolding.

Fanø Bryghus vandt sidste års afstem-
ning, og blev kåret som Årets Danske
Bryggeri 2021.

3. og 4. * Vi efterlyser.....
Formanden har ordet

Julefrokost
lørdag den 10. dec.

Husk at sætte et stort kryds i ka-
lenderen den 10. december kl. 12
– ca. 18.00. Her vil dette års jule-
frokost blive afholdt.
Prisen er 395 kr., og her får du for
det første Dr. Louises helt store
og fantastiske julefrokostmenu,
incl. en snaps. Men du får også en
velkomstøl og en juleøl-smag-
ning beståenden af 6 øl fra “jule-
hanerne” nedenunder. 

Julestemningen er i top
- når lokalafdeling Esbjerg i samar -
bejde med Dronning Louise indkal-
der til den årlige julefrokost.

Dr. Louises fantastiske julemad

Der blev skænket rigeligt øl


