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VinNyt nr. 162  –  21. oktober 2014 
 

Klik her for at læs dette nyhedsbrev i din browser 

  
Kære Vinven
 
 

 

1. Generelt 
 
1.1 Indbetaling af kontingent 
Generalforsamlingen valgte at fastholde kontingentet, hvilket betyder, at du bedes indbetale 
850 kr. for sæsonen 1/7 2014 – 30/6 2015 senest d. 23/10. Vor bank er fortsat Danske 
Bank, Registreringsnummer: 1551, Kontonummer: 3719391516 
 
1.2 Dødsfald 
Viggo Rasmussen blev begravet d. 11. oktober efter sin pludselige død. Viggo var en af 
foreningens mest trofaste medlemmer. Han deltog altid med stor interesse og glæde i 
foreningens arrangementer, og døde desværre alt for tidligt. Viggo vil blive savnet i 
foreningen.  
 
1.3   Californien rundt 
Alle bestillinger på aftenens vin blev desværre smidt ud af en energisk borde/stole-oprydder 
. Derfor bedes du gentage din bestilling med mail til Jens.R.Rasmussen@tvegaard.dk , 
senest d. 25/10. Vinene, vi smagte, var: 

1.  Los Clop 2011, Chardonay, hvidvin – kr. 53 
2.  Castoro Cellars 2012, Pinot Grigio, hvidvin – kr. 132 
3.  Castoro Cellars 2012, Zinfusion, Zinfandel, rødvin – kr. 133 
4.  Castoro Cellars 2011, Cobble Creek, Zinfandel, rødvin – kr. 158 
5.  Castoro Cellars 2009, Whale Rock, Zinfandel, rødvin – kr. 185 
6.  Castoro Cellars 2012, Late Harvest, Zinfandel, dessertvin – kr. 124 (halvflaske) 

 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
20. november kl. 19:00 – Uruguay v/Carsten Kronborg, Glud Vine og Karin Magnussen, 
bestyrelsen - Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 13/11 – 
Gæstepris 250 kr. 
Bestyrelsen har sendt Karin til Uruguay for at undersøge vinmarkedet der. Det var selvfølge-
lig lidt halvdyrt – men resultatet er blevet så godt, at vi glæder os til at høre om og smage på 
vinene derfra ledet af señorita Karin. Blandt perlerne er en af vinene fra bogen ”1001 vine 
du skal smage før du dør” – så stay alive . 
 
Karin får assistance af Glud Vine, som importerer en del vine fra netop Uruguay 

(KM) 

 

http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt162.pdf
http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt162.pdf
http://vinvenner.dk/billeder/103.jpg
mailto:Jens.R.Rasmussen@tvegaard.dk
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Til-/framelding nu 
 
 
 
2.2 Under planlægning (ikke åbne for tilmelding – datoer, priser, indhold m.v. kan 
ændres) 
 
 
16. december kl 19:00 - Jul i VVV- Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - 
Tilmelding senest d. 30/11 – Gæstepris 200 kr. 
 
Denne aften skal vi have styr på hvilke (rød)vine, der passer bedst til julemaden, der som 
bekendt er svær at matche med den fede and, tykke sovs og syrlige rødkål. Vi har derfor 
spurgt vinbutikkerne i Værløse, som vil give os deres svar denne aften. 
 
Og da det er sidste arrangement inden jul, så slipper vi ikke for et glas gløgg og en 
brunkage 

(JRR) 
 

 
 
14. januar 2015 - Nytårskur med efterfølgende portvinssmagning - Hareskov Bibliotek - 
Tilmelding senest d. ? – Gæstepris ? 
VVV indbyder alle medlemmer og alle VinNyt-læsere til gratis kur, en aften hvor vi har taget 
det pæne tøj på – og hvor vi går rundt i biblioteket og småsludrer med hinanden mens kur-
musik, kurvin og kursmåkager indtages. 
Efterfølgende holder VVVs tidligere formand, Niels Nehrkorn, portvinssmagning, som dog 
ikke er gratis  

(MBS) 
 

 
16. februar  - Under udarbejdelse - Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse -  
Tilmelding senest d. ? – Gæstepris ? 

 (HN) 
 

 
19. marts - Vivino og Anvanti - Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding 
senest d. ? – Gæstepris ? 
Alle kender og bruger app’en Vivino til at registrere vin, til at undersøge vin m.v. Det er dan-
skeren Theis Søndergarrd, der er manden bag denne udbredte app – og han vil komme og 
fortælle om app’en. Og for at det ikke skal blive for tørt, tager Theis sin svoger, Valentino, 
med, der tilhører familien og vingården Avanti. Og Valentino har selvfølgelig smagsprøver 
med fra bl.a. Marche. 

(KM/CO) 
 

 
21. april - Aprilsnar? - Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 
?/9 – Gæstepris ? 
 

 
Maj - Sejltur på Furesø eller besøg i Grundtvigskirken (plan B: Salen/Satellitten, Bymidten 
46, 3500 Værløse -)  

(HN) 

http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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Juni  - Vinmiddag -  

(?) 

 
 
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 Dronningegaard vinimport tilbud 
For snart længe siden var Thomas og jeg inde hos jer og holde en vinsmagning (jeg håber 
da ikke, I har glemt os). Thomas har valgt at gå andre veje, men jeg er stadig i branchen og 
springer her med et godt og spændende tilbud til jer. Jeg håber, det kan interessere 
vinvennerne. Hvis der er interesse, kan vi sagtens levere individuelt, men vi kan også levere 
samlet til en af jer. 
Skulle det være sådan, at I har brug for andre vine må du endelig sige til – vi er 
leveringsdygtige i ca. 300 forskellige, så der er gode muligheder for at ramme det rigtige. Er 
der andre ønsker, må du endelig sige til. 
 
Jeg har vedhæftet tilbuddet samt vinbeskrivelser på de 3 vine, det drejer sig om. 
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
Ole Hartelius 
Dronninggaard Vinimport 
Kratbjerg 203B 
3480 Fredensborg 
Tlf.: +45 48488011 
E-mail: oh@dronninggaard-vin.dk 

 

  

 
 
 
 

3. 3 Vino Gaudium 30. oktober 
Vino Gaudium afholder Winemaker´s Dinner med Secret Spot Wines på Grønbech & 
Churchill i København torsdag den 30. oktober 

Tænkte at nogen af Jeres medlemmer måske havde lyst til at gensmage nogen af de vine 
jeg serverede for Jer for noget tid siden? 
 

Hermed invitation til Winemakers Dinner med Secret Spot Wines på Michelin-stjerne 
restauranten Grønbech & Churchill torsdag den 30. oktober. 

http://www.aov.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.vinavisen.dk/
http://www.vinvenner.dk/dokumenter/vintilbud.docx
http://www.vinvenner.dk/dokumenter/3vine.docx
tel:%2B45%2048488011
mailto:oh@dronninggaard-vin.dk
http://www.vinvenner.dk/dokumenter/VG.pdf
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Tøv ikke med tilmeldingen da der kun er et begrænset antal pladser. Der vil på aftenen 
være mulighed for køb af vinene fra Secret Spot til favorable priser. 
 
mvh  
Flemming Møller 
www.vinogaudium.dk 
 
 

3.4 Glud vine 29. oktober 15:00 - 20:00 i København 
Vi holder jule tour hvor 8 producenter kommer til Danmark blandt andet i København 29 okt.  

Måske du vil fortælle det til dine medlemmer i vinklubben, i er meget velkomne, der er fri adgang i 

skal bare tilmelde jer på erhverv@vinhandel.dk.  

Venlig hilsen/ Sincerely  

Carsten Kronborg  

Mobil +45 2147 1139  

Glud Vin, Nikkelvej 1, DK-8940 Randers SV, 8710 0305 

 

 
 
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 
dette nyhedsbrev med besked herom. 

http://www.vinogaudium.dk/
http://vinvenner.dk/dokumenter/glud.pdf

