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VinNyt nr. 153  –  25. februar 2014 
 

Klik her for at læs dette nyhedsbrev i din browser 

  
Kære Vinven
 
 

 

1. Generelt 
 

1.1 Hvilke ugedage er det vi holder arrangementer? 

Bestyrelsen forsøger virkelig at sprede arrangementerne ud på mandage til tordage i løbet 
af sæsonen. Da vi de seneste 3 år har holdt 11 arrangementer betyder det, at der 
matematisk skal ligge 2,5 arrangement pr. ugedag, når vinmiddagen er reserveret til fredag. 
Dvs. at 2 ugedag får 2 arrangementer, og andre 2 ugedage får 3 arrangementer, hvis 
matematikken skal gå op. Men der kan jo komme aflysninger, flytninger, ... – som 
ødelægger det planlagte. 

Hvordan er det så gået – og hvad er planlagt for næste sæson? 

 Man Tirs Ons Tors Fre Bemærkning 

2011/2012 2 2 3 4  Vinmiddag torsdag 

2012/2013 2 3 1 4 1  

2013/2014 2 3 3 2 1 Indeværende sæson 

2014/2015 2 3 2 3 1 Næste sæson 

Som det ses af skemaet, holder matematikken hver sæson – bortset fra 2012/2013, hvor 
der var for mange torsdags-arrangementer. Man kan dog også sige, at der fremover skal 
lægges 3 arrangementer om mandagen, da denne dag har været fredet i alle årene . 
Måske en tirsdag eller torsdag i den kommende sæson kan nå at flytte til en mandag? 

Hvorfor skriver jeg dette? Fordi vi var ved at lave samme fejl i år som i 2012/2013 (pga. af 
nogle flytninger) – men blev gjort opmærksom herpå. Det er så lykkedes at flytte det 
kommende arrangement i maj fra en tirsdag til en onsdag – så vi kun får 3 tirsdage i 
indeværende sæson . 

 

2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 

Tirsdag 18. marts 2014 kl. 19:00 - Portugal v/Flemming Møller, Vino Gaudium – 
Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 10/3 - Gæstepris 200 
kr. 
 

http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt153.pdf
http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt153.pdf
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Flemming Møller startede for lidt over et år siden import af vine hovedsageligt fra Portugal 
efter at have været på ferie i Portugal gennem adskillige år.  
  
Firmaet repræsenterer pt. 4 vinhuse fra Alentejo-, Douro- og Vinho Verde-regionerne med 
ca. 20 vine og forhandler både rose, hvid, rød, moscatel samt en Vinho Licoroso (en slags 
portvin). Priserne starter ved 65 kr. og opefter. Se mere om firmaet på www.vinogaudium.dk. 
Bemærk den ændrede dato. 

(KM) 

Til-/framelding nu 
 
 

 
2.2 Under planlægning (ikke åbne for tilmelding – datoer, priser, indhold m.v. kan 
ændres) 
 
29. april 2014 kl. 16:30: - Vinpræsentation hos den eksklusive vinhandler H.J. Hansen Vin - 
Kongens Have, 1350 København K – Tilmelding senest d. 23/4 – Gæstepris: 300 kr. 
 
 

 
 
 

 
 
Nej vi skal ikke til Roskildefestival. 
Alligevel bør de af jer, der har en 
festivalstol – ja de fleste af jer skal 
muligvis opsøge den hos jeres børnebørn 
– medbringe en sådan, da der ikke er 
stoleplads i butikken hos H.J. Hansen i Dr. 
Tværgade 30, 1302 København K, hvor vi 
ender til sidst. 

 
Før i tiden havde VVV vinaften hos 100.000 vine, men de er jo lukket, så VVV arrangerer i 
stedet en smagning hos H.J. Hansen. 
  
VVV sørger for lidt godt til ganen, vinglas, paptallerken og bestik. Så det eneste du selv skal 
medbringe er en lille skammel eller tilsvarende. (Der er nogle ganske få taburetter derinde – 
men langtfra til alle!). H.J. Hansen vil diske op med nogle skønne vine. H. J. Hansen er et 
gammel veletableret vinfirma, som bl.a. leverer vin til Magasin mfl. 
  
Der vil være mulighed for at holde kasseapparatet rødglødende efter vinpræsentationen, 
men der vil også blive udleveret en bestillingsseddel, så vin efterfølgende kan afhentes hos 
Henning/Jens.  
  
Vi mødes dog i Kongens Have i det nordvestlige hjørne (Øster Voldgade/Sølvgade) til 
sabrering (sabelhugning af bobler) kl. 16.30. Bagefter vil vi slentre til Tango y 
Vinos, Argentinsk Vin & Resto Bar i Herluf Trolles gade 9 og få et enkelt glas. Selve 
vinsmagningen er hos H.J. Hansen Vin A/S i Dr. Tværgade 30, hvor vi regner med at starte 
ved 18-tiden. Viste du for resten, at firmaet udtales H.I. Hansen? 
 

applewebdata://C102D070-190C-4251-BACF-D84243763652/www.vinogaudium.dk
http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
http://www.denstoredanske.dk/@api/deki/files/71609/%3Droskilde2010.JPG%3Fsize%3Dwebview
https://www.google.dk/maps/preview/uv?hl=da&pb=!1s0x4652533d3899c25d:0x12f28a7d8000d8a5!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttps://plus.google.com/107190977297211237720/photos?hl%3Dda%26socfid%3Dweb:lu:kp:placepageimage%26socpid%3D1!5stango+y+vinos+-+Google-s%C3%B8gning&sa=X&ei=RiX9UpK_BaKI5ATqioDoCQ&sqi=2&ved=0CKcBEKIqMA4
https://www.google.dk/maps/preview/uv?hl=da&pb=!1s0x4652533d3899c25d:0x12f28a7d8000d8a5!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttps://plus.google.com/107190977297211237720/photos?hl%3Dda%26socfid%3Dweb:lu:kp:placepageimage%26socpid%3D1!5stango+y+vinos+-+Google-s%C3%B8gning&sa=X&ei=RiX9UpK_BaKI5ATqioDoCQ&sqi=2&ved=0CKcBEKIqMA4
http://goo.gl/maps/drqpQ
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Hvis der er nogen, der ikke kan nå de indledende heat, kan de støde til kl. 18 i Dr. 
Tværgade. 
 

(HN) 

 
Onsdag 21. maj: Fra Bagsværd til New Zealand v/Vagn Westergaard – Hareskov Bibliotek, 
Poppel Allé 12, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 14/5 - Gæstepris 250 kr.  
 

Hjemmebryg på godt og ondt. Vagn Westergaard vil fortælle om sine erfaringer med at 
brygge vin (hvid) både fra egne druer og fra druekoncentrat. Der vil være smagsprøver af 4 
hjemmelavede vine og vist billeder af hele processen.  
 
Som afslutning skal vi smage på 6 professionelle hvidvine fra New Zealand - heraf 2 lavet 
på druen Pinot Noir. 2 af de 6 professionelle New Zealandske vine beskrives som kultvine, 
så det bliver rigtig spændende at prøve dem. Som sædvanlig vil det være lidt mundgodt 
dertil.  

 (HN) 

 
13. Juni, kl. 18:00: Vinmiddag 2014 v/Flemming og Christian,  Alverdens Vine Aps. Farum 
Hovedgade 36, 3520 Farum – Tilmelding senest ?? – Pris: Hvad du synes. 
 
Vinmiddag er et ekstraordinært arrangement og derfor ikke dækket af medlemskontingentet.  
 
Vi har fået lov til at gentager successen fra 2013 og holder derfor årets vinmiddag hos 
Flemming og Christian i deres butik i Farum. Menuen er endnu ikke fastlagt – men vinvalg 
og betaling er som sidste år. Du vælger selv fra hylderne og betaler det du synes aftenen 
har været værd, når du går. 
 
Og du slipper ikke for quiz og sange – det er jo en del af traditionen. 

(JRR) 
 

20. august Grill  
(JRR) 

23. september Generalforsamling 
 
 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre.) 
 
 
3.1 Links 

Følg evt. med i  
- Alt om Vin 
- Kultunaut  
- Vinavisen 

 
 
3.2 Spændende arrangement d. 10. april 2014 kl 17-20 i Elmegade på Nørrebro i 
København 

 

http://www.aov.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.vinavisen.dk/
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Jeg vil gerne henlede din opmærksomhed på et spændende vinarrangement der løber af 
stablen den 10. april i Elmegade på Nørrebro. Måske det kunne have interesse for klubbens 
medlemmer :-) 
 
Se mere på www.uws.dk 
 

Mange hilsner 
Michael 
 

 
 
Med venlig hilsen 

 
Værløse VinVenner 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at blive inaktiveret 
i vor database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende skal på mailinglisten, så returner 
denne mail med besked herom. 

http://www.uws.dk/

